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Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelację z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyjaśnienia 
przyczyn nieobecności przedstawicieli Kościoła na uroczystości otwarcia stadionu przy 
ul. Krochmalnej w Lublinie, wyjaśniam, co następuje.

Uroczystość otwarcia Areny Lublin została podzielona na kilka etapów. W dniu
27  września  br.  odbyła  się  impreza  kulturalno  -rozrywkowa  "Talent  czy  Faktor" 
transmitowana przez telewizję TVN, która stanowiła artystyczne otwarcie stadionu. Zaś 
w  dniu  9  października  br.  odbył  się  mecz  międzypaństwowy  reprezentacji 
młodzieżowych Polska vs. Włochy U-20, który stanowił sportowe otwarcie stadionu.

Takie  zróżnicowanie  miało  na  celu  wskazanie,  że  Arena  Lublin  jest  obiektem 
wielofunkcyjnym, na którym będą organizowane zarówno wydarzenia artystyczne, jak
 i imprezy sportowe na najwyższym poziomie. Miało też dać możliwość jak największej  
liczbie mieszkańców Lublina i województwa lubelskiego uczestnictwa w święcie, jakim 
jest otwarcie nowego miejskiego stadionu.

Z dużym wyprzedzeniem spółka MOSiR "Bystrzyca w Lublinie Sp. z o.o.,  jako 
podmiot  zarządzający  przedmiotowym  obiektem,  uzgodnił  z  przedstawicielami  Kurii 
Metropolitarnej  w Lublinie,  że  przedstawiciele  Kościoła  wezmą udział  w  sportowym 
otwarciu Areny Lublin,  tj.  podczas meczu reprezentacji  Polski  i  Włoch U-20 w dniu
9 października.  Na ten  dzień  zaplanowano również  uroczyste  poświecenie  nowego 
obiektu. Podejmując taką decyzję - wspólnie z przedstawicielami Kurii Metropolitarnej
w  Lublinie-  nadano  należyty  ton  i  charakter  zarówno  obecności  przedstawicieli 
Kościoła,  jak  i  samemu  poświęceniu.  Zgodnie  uznano  bowiem,  że  impreza
o  charakterze  rozrywkowym,  nie  będzie  odpowiednia  na  uroczystość  poświęcenia. 
Właściwym  momentem  na  tę  uroczystość  był  mecz  rangi  międzypaństwowej
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z udziałem reprezentacji Polski.

Poświecenie  stadionu  odbyło  się  tuż  przed meczem Polska  vs.  Włochy U-20. 
Uroczystości  przewodniczył  osobiście  Metropolita  Lubelski  Arcybiskup  Prof.  dr  hab. 
Stanisław Budzik oraz inni  przedstawiciele Kościoła,  w obecności  kilkunastu tysięcy 
widzów, którzy 9 października br. zasiedli na trybunach nowego stadionu w Lublinie. 
Relacja  z  tego  wydarzenia  została  także  przedstawiona  przez  regionalne  środki 
masowego przekazu.
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dr Krzysztof Żuk
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