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Jubileusz 65-lecia Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie 
 

Kazanie wygłoszone 27 czerwca 2015 r. na mszy św. w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP 

(garnizonowy) w Lublinie z okazji 65-lecia Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie 
 

 

      I. Każdy jubileusz to powód do radości, do wspomnień, podsumowań, 

wzruszeń, a także - do planów na przyszłość. Cieszymy się wszyscy, że my, 

dawni mieszkańcy i wychowankowie Bursy Szkolnej Nr 1 w Lublinie, 

spotykamy się po latach tutaj z okazji 65. rocznicy jej powstania.  

      65 lat to kawał czasu. To szmat naszego życia i w ogóle życia każdego 

człowieka. Ale jeśli chodzi o istnienie burs w dziejach edukacji - niewiele.  

      Z inicjatywy Kościoła powstawały one już w średniowieczu. Na przełomie 

XVI i XVIII w. we wsi Czechów, odległej 3 km od centrum miasta, została 

założona bursa kolegium jezuickiego. Kolegium to istniało od 1582 r. przy 

dawnym kościele Jezuitów, obecnej katedrze. Młodzież mieszkała w bursie tej 

głównie podczas wakacji, zwłaszcza letnich. Niecodzienną pamiątką po 

istnieniu tej placówki wychowawczej jest ulica Bursaki. Dawna wieś Czechów 

została z czasem dzielnicą Lublina.  

      Bursy pełniły przede wszystkim funkcje socjalne. Zapewniały miejsce 

zamieszkania i opiekę wychowawczą, zwłaszcza młodzieży ubogiej. Wspólne 

przebywanie chłopców sprzyjało przyjaźniom, tworzeniu młodzieżowego 

środowiska. Drugim ich zadaniem była funkcja wychowawcza, wyrażająca się 

w zamierzonej i wielokierunkowej socjalizacji młodzieży przez wdrażanie do 

dyscypliny, do porządku, współżycia w grupie i życia społecznego oraz praktyk 

religijnych. Prawie wszystkie te aspekty były obecne w programie naszej 

„Jubilatki” - z wyjątkiem ostatniego, ponieważ w okresie PRL-u władze szkolne 

zakazywały wychowankom uczestniczyć w życiu religijnym. Aby mieszkańcy 

Bursy mogli pójść do kościoła, musieli korzystać z różnych forteli. Ale nie 

brakowało im pomysłowości w obchodzeniu dość srogiego w tym względzie w 

latach 60. ubiegłego wieku regulaminu. 
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       II. Ja w Bursie Nr 1 byłem tylko przez niecały rok szkolny 1964/65. Później 

nasza szkoła − Technikum Przemysłowo-Pedagogiczne − otrzymała własny 

internat przy ul. Ogrodowej 12, gdzie mieszkałem do matury, tj. do czerwca 

1968 r. 

    Jestem Panu Bogu wdzięczny za ten stosunkowo krótki czas przeżyty w 

Bursie. Z wielkim sentymentem wspominam dyrekcję i wychowawców. Patrząc 

na ich pracę, nauczyłem się od nich choćby tego, że nie można ograniczać 

człowieka w jego relacji do Boga. Trzeba zostawić mu wolny wybór. Zamiast 

zgłębiać propagandowe hasła umieszczane w atrium Bursy, wolałem czytać 

Pismo Święte, korzystać z możliwości udziału w liturgii mszy św. Miałem taki 

zwyczaj, że na niedzielną mszę św. wymykałem się co tydzień do innego 

kościoła. Lubiłem bardzo lubelski kościół Garnizonowy. W niezwykle 

skromnych warunkach mieliśmy tam lekcje religii.  

      II. W tym miejscu chciałbym posłużyć się słowami Pisma Świętego: „Czym 

się Panu odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył?” − pytał autor Psalmu 116 

(w. 12). Czym się Bogu odwdzięczę za każde dobro, jakie mi dał za 

pośrednictwem różnych ludzi spotykanych na mojej drodze? Ci, którzy swoimi 

decyzjami i swoim zachowaniem nie ułatwiali pogłębienia naszej wiary, 

wyrabiali w wielu z nas samodzielność, odwagę i krytycyzm. My, młodzi 

ludzie, dziewczęta i chłopcy z różnych stron Lubelszczyzny, zdawaliśmy sobie 

na swój sposób sprawę z tego, że Bóg jest Panem dziejów i do Niego zawsze 

należy ostatnie słowo. Plany i polityka ludzka często idą w niwecz, a Jezus z 

Nazaretu ostatecznie zawsze zwycięża.   

       W 1900 r. znana szwedzka pisarka i pedagog Ellen Key (1849-1926) 

rozpoczynający się XX wiek nazwała „stuleciem dziecka”. Pod takim tytułem 

wydała książkę, która szybko zdobyła powszechne uznanie i została 

przetłumaczona na wiele języków. Po polsku ukazała się już w 1904 r. 

Zasłużona Szwedka optymistycznie przewidywała, że nadchodzące stulecie 

będzie dla dzieci okresem szczęścia. Skąd mogła wiedzieć, że człowiek tego 
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wieku zaneguje istnienie Boga, wyrzuci Go poza nawias życia. Wskutek tego 

zgotuje dzieciom nieludzkie warunki życia. Nigdy wcześniej bezbronne, 

niewinne dziecko nie było skazane na taką gehennę. Przyczyną krzywd, 

okrucieństw i różnych nieszczęść, które dotknęły nie tylko dzieci, ale wszystkie 

podbite narody, były dwa systemy totalitarne: niemiecki nazizm i sowiecki 

komunizm.  

       Czemu nie wyciągamy wniosków z historii? Dlaczego chcemy znowu 

budować nową rzeczywistość bez Boga? Nie będzie szczęścia dziecka ani 

szczęścia człowieka młodego, dojrzałego czy starego, jeśli Bóg nie będzie w 

życiu człowieka na właściwym miejscu. Prognoza Ellen Key nie sprawdziła się. 

Nie było stulecia dziecka, bo nie znalazło się miejsce dla Stwórcy. 

      III. Zadaniem Bursy jest też edukacja. Gruntowna wiedza jest podstawą 

zdrowego światopoglądu człowieka. Daje mu pełną gwarancję rozwoju. 

Człowiek bez odpowiedniego przygotowania porusza się w życiu jak słoń w 

składzie porcelany. Maria Tarnowska, znana społeczniczka, wiele zdziałała dla 

dobra ludzi, zwłaszcza biednych. W swoim majątku Świerże k. Dorohuska 

założyła nawet ośrodek zdrowia, który służył najbardziej potrzebującym. We 

wrześniu 1939 r. Sowieci zajęli Świerże. Na skutek propagandy udało im się 

wtedy zmanipulować wielu chłopów, którym Tarnowska wcześniej na różne 

sposoby pomagała. Ci wszystko zniszczyli i zrabowali, również wspomniany 

ośrodek zdrowia. Wspominała z bólem, że kiedy po odejściu Sowietów 

powróciła do majątku, wszędzie, nawet w ośrodku zdrowia „[...] wszystko było 

zniszczone [...]; rozrzucone po pokoju karty zdrowia dzieci, bezładny stos łóżek 

bez pościeli.[...] Na progu z czapką w ręku stał jeden z chłopów − 

przewodniczący komitetu zarządzającego ośrodkiem zdrowia. 

     − Proszę, proszę − mruknęłam nie kryjąc, co czuję. - Zgotowaliście mi 

wspaniałe powitanie. Przez tyle lat żyliśmy w zgodzie i przyjaźni. Po tylu 

wylewnych podziękowaniach za wybudowanie przychodni skorzystaliście 
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z pierwszej okazji, by pokazać, co naprawdę myślicie. Wstyd mi za was. Zgraja 

łobuzów! [...].   

     − Racja - odparł wieśniak i westchnął. − Nic nie można na to poradzić, chyba 

że da się biedakom robotę i więcej nauki” − powiedział. 

    Te ostatnie słowa zrobiły na mnie wrażenie, zwłaszcza że wypowiedział je 

prosty chłop z wioski zabitej deskami”
1
 - stwierdziła Maria Tarnowska. 

    Niecodzienna historia. Jej wymowa może dotyczyć też niektórych z nas. Tak 

łatwo ulegamy współczesnemu zakłamaniu! Jak potężny wał niszczy ono nasze 

życie narodowe, rodzinne, osobiste. Sprawia, że nasza przyszłość nie jawi się 

jasno. 

  

     IV. Chrystus nauczał:  „Każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego 

nauczyciel” (Łk 6, 40). Może dobrze, że mamy taką chwilę zadumy w starym 

kościele Garnizonowym, który został wybudowany w 1904 r. z przeznaczeniem 

na cerkiew dla rosyjskich żołnierzy prawosławnych. Mieli oni wprowadzać na 

ziemiach polskich wschodni rygor i podporządkowywać Polaków Rosji. W 

okresie międzywojennym cerkiew przerobiono na świątynię katolicką. Podczas 

drugiej wojny światowej Niemcy urządzili tu kościół dla katolickich okupantów. 

Przy wejściu widniał dumny napis: „Nur für Deutsche”. 

    Człowiek przemija. Bóg trwa wiecznie. Warto budować swoje życie na Jego 

nauce. Takie pouczenie dał mi rok przed maturą kolega z klasy, Miecio 

Składnik, który miał zacięcie poetyckie. Z okazji św. Mikołaja wręczył mi 

książkę ulubionego przeze mnie francuskiego pisarza Honoriusza Balzaca i 

umieścił w niej wymowną dedykację. Myślę, że swego autorstwa. Przekazał mi 

wyznanie, które doskonale pasuje na naszą dzisiejszą chwilę wspomnień. Niech 

ten tekst będzie dla nas podsumowaniem rozważań, a może wskazówką na 

przyszłość. 

                                                 
1
 M. Tarnowska, Przyszłość pokaże... Wspomnienia, tłum. J. Z. Żółtowska, red. M. Jóźwiak, Łomianki 2008, 

118-119. 
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    Ilekroć otworzysz tej książki stronice, 

    Przypomnisz niechybnie, żeś był wśród nas. 

    Że młodość płynęła nam w szczęściu i pracy, 

    Że młodość to jednak szczęśliwy czas. 

 

I łezka na pewno zwilży Twe lice, 

I dusze pogrążysz na pewno w rozterce, 

Lecz bracie, pamiętaj, że życia nie żal, 

Jeśli wypełnia go praca uczciwa 

I jeśliś nikomu nie wepchnął w serce 

Z krzywdy utkany nóż twardy jak stal. 

 

    Wierz mi, że zawsze szlachetny zwycięża, 

    Gdy stanie odważnie do walki ze złem, 

    Nie boi się nawet ukąszeń węża 

    I w nicość go zetrze ostatnim tchem. 

 

Choć życie swe odda za sprawę ludzkości 

I śladu nie będzie po nim na ziemi, 

Wśród żywych zostanie pomnik wdzięczności, 

Który mu ludzie zbudują sercami swemi. 

 

    Jeśli Twe życie tak właśnie upłynie 

    I wspomnień nadejdzie chwila łaskawa, 

    Wspomnisz, żeś mieszkał kiedyś w Lublinie 

    Wspomnisz przyjaciela Składnika Mieczysława. 

  

      V.   Ważną rolę w znalezieniu i umacnianiu więzi człowieka z Bogiem ma 

do spełnienia kapłan. W lubelskiej Bursie Szkolnej Nr 1 mieszkało - jak się po 
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latach okazało - kilku przyszłych kapłanów. Dlatego cieszy nas, że dziś 

spotykamy się przy ołtarzu Pańskim. Nadal aktualne jest stwierdzenie, jakie 

dziewiętnastowieczny pamiętnikarz Rufin Piotrowski odnotował podczas swego 

zesłania na Syberii:  

        „Przybycie księdza do naszego zakładu było dla nas pewnym rodzajem 

uroczystości, jak to zapewne [...] wszędzie się dzieje, gdzie ksiądz polski do 

Polaków przybędzie, już to dlatego, że przybywa do nich do spełnienia aktu tak 

ważnego, tak świętego dla każdego katolika, jakim jest spowiedź; już to dlatego, 

że ksiądz polski dla Polaka zawsze jest miłym i pożądanym gościem: bo i 

obrokiem duchownym gospodarza nakarmi, i rad poczciwych udziela, a przy tym 

takie u niego serce polskie!”
2
. 

        Teraz rozumiemy lepiej, dlaczego spotykamy się w kościele. Bez 

Chrystusa bowiem nie rozumiemy w pełni siebie ani naszego miejsca na ziemi. 

Miłość człowieka, a jeszcze bardziej miłość Boga do człowieka i do całego 

stworzenia, rodzi się z dobrego, właściwego spojrzenia; takiego, które pozwala 

widzieć dobro i w konsekwencji skłania do czynienia dobra.  

        Bursa Szkolna Nr 1 w Lublinie spełniała dobrze swe zadanie w życiu kilku 

pokoleń młodych ludzi. Módlmy się z okazji jej jubileuszu, by obok szkoły była 

nadal ważnym ośrodkiem oddziaływania wychowawczego na nowe pokolenia 

Polek i Polaków. 

    Amen! 

                                                                           

                                                              Ks. Edward Walewander, KUL 

                                                 
2
 R. Piotrowski, Pamiętniki z pobytu na Syberii, t. III, Poznań 1861, s. 16-17. 
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