






 10 lat działania lubelskiej strefy ekonomicznej to powód do 
podsumowań i postawienia pytań, w jakim kierunku rozwija 
się sytuacja gospodarcza Lublina. O tym, jak postawić od 
A do Z nowoczesny zakład produkcyjny rozmawiamy z naszym 
okładkowym bohaterem – Robertem Broniszem, dyrektorem 
ABM Polska. Z kolei o tym, jak minione dziesięciolecie 
zmieniło krajobraz gospodarczy lubelskiej strefy i w jakich 
obszarach powinna się ona rozwijać, mówi nasz specjalny 
gość – prezydent Lublina Krzysztof Żuk. To wyjątkowa 
okoliczność również ze względu na odbywający się w Lublinie 
jubileusz 700-lecia miasta, którego główne uroczystości miały 
miejsce w połowie sierpnia. To, co dokonane, jest ważne, ale 
to, do czego zmierzamy, warunkuje pozycję Lublina w Polsce 
i Europie.

A poza tym w najnowszym LAJF-ie jeszcze wakacyjnie. Jest 
o pałacu w Bronicach i o tym, jak nadać nową funkcję miejscu, 
które ma kilkudziesięcioletnią wyrwę w życiorysie. Jest 
o pasjonacie taekwondo, który ze sztuk walki uczynił sztukę 
życia, i o tym, co wynikło w Bychawie z połączenia literatury 
pięknej i kulinariów. LAJF – idealna lektura podczas urlopu. 
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Kurtyna opadła błyskawicznie, gdy na stano-
wisko wiceprezesa Sądu Okręgowego w Bielsku-

-Białej Zbigniew Ziobro wepchnął córkę swego 
kumpla z ław poselskich i jednocześnie wicemini-
stra pracy Stanisława Szweda. A to dopiero pierw-
szy krok – w ciągu najbliższego pół roku posypią 
się zasłużone sędziowskie głowy, a na wierzch 
wypłyną twarzyczki lizusów władzy.

Jeśli ktoś miał złudzenia, że w tej rzekomej 
reformie sądownictwa może chodzić o naprawę 
wymiaru sprawiedliwości, to po tym pierwszym 
ruchu ministra powinien stracić jakiekolwiek 
złudzenia. Bo we wszystkim, co robi PiS, tak na-
prawdę chodzi wyłącznie o przejęcie pełni wła-
dzy, obsadzenie wszystkich liczących się stanowisk 
swoimi wiernymi zaciągami i układanie państwa 
pod siebie, bez liczenia się z czymkolwiek i z kim-
kolwiek, bez względu czy w kraju, czy poza nim.

Szermowanie przy tym rzekomym patrioty-
zmem jest zwykłą ściemą, bo PiS z największą 
przyjemnością „na warsztat” bierze nie tylko fir-
my i instytucje związane z zagranicą (osławiona 

„repolonizacja” mediów dopiero przed nami, a za 
nami już ostry atak na organizacje pozarządowe), 
ale też dobiera się do skóry polskim firmom i in-
stytucjom, jeśli nie są „sugestiom” władzy potulne.

O nasyłaniu CBA na Port Lotniczy Lublin już 
tu pisałem, teraz mamy inny przykład rozprawiania 
się z polską firmą, pochodzący z lubelskiego po-
dwórka. Tak się składa, że tuż po przejęciu władzy 
przez PiS, PiS-owski Urząd Kontroli Skarbowej 
w Lublinie zabrał się za Emperię Holding, czyli 
właściciela sieci Stokrotka. W rezultacie dowalono 
Emperii coś ok. 200 milionów zł rzekomo nieza-
płaconego podatku. Wygląda na to, że stało się tak 
na podstawie kompletnie dowolnej interpretacji 
przepisów. I właśnie w tych dniach, po odwołaniu 
Emperii, warszawska (przepraszam – PiS-owska) 
Izba Administracji Skarbowej podtrzymała decyzję 
o podatku. 

Gdy to piszę, nie znam jeszcze odpowiedzi sze-

fów firmy, ale wydaje się, że nie pozostanie im 
nic innego, jak droga sądowa (oby sądów nie-
zależnych) lub… zatrudnienie na dyrektorskich 
stołkach kilku fagasów bliskich władzy. Internauci 
komentujący informację o podatkowym wyroku 
na Stokrotkę nie mają właściwie wątpliwości, że 
to drugie rozwiązanie natychmiast załatwiłoby 
sprawę.

Lubię robić zakupy w Stokrotce i mam nadzieję, 
że nadal będę miał tę szansę. I liczę, że raczej 
dzięki sądowi niż pójściu na układ. Bo jednak dwa 
weta prezydenta dają delikatną nadzieję na to, że 
władza wykonawcza (Ziobro) całkowicie nie zapa-
nuje nad władzą sądowniczą.

Skąd ta niepewność? Bo jednak, po pierwsze, 
wszechwładny minister-prokurator generalny do-
stał w swe łapy ustawę o sądach powszechnych, 
a po drugie – cały czas obawiam się, czy nie mamy 
do czynienia z tzw. manewrem kremlowskim.

To dobrze znane z praktyki rosyjskiej zagra-
nie polegające na przedłożeniu projektu ustawy 
o ekstremalnie złym wydźwięku, które spotyka 
się z protestami i jest wetowane przez Putina. Po 
czym przedkładana jest druga, łagodniejsza wersja, 
która jednak w istocie nie zmienia nic w głównych 
założeniach pierwotnego projektu, ale jest po pro-
stu bardziej „akceptowalna”. I przechodzi. Czyli 

– władza osiąga to, co zamierzała, a obywatele są 
wystrychnięci na dudka.

Oby kremlowski spryt nie zagościł na Krakow-
skim Przedmieściu w Warszawie. Tym bardziej, że 
kolejną nadzieję prezydent daje, odrzucając nomi-
nacje generalskie Antoniego Macierewicza, czyli 
kolejnego wszechwładnego ministra. 

Ale jeśli i to jest gra pozorów? Po prostu nie 
dajmy się zwieść. Przyjmijmy, że cudowny protest 
społeczny (którego ta władza naprawdę się boi), 
zapobiegający pełnemu przejęciu sądownictwa 
przez PiS, jest tylko zawieszony. I po wakacjach 
uważnie wczytujmy się w projekty przedłożone 
przez prezydenta.  PA
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Nie dajmy się zwieść!
Jak wielu innym, i mnie ulżyło, gdy prezydent Andrzej Duda przestał być Adrianem i nie dopuścił do 
uchwalenia dwóch niekonstytucyjnych ustaw dotyczących sądownictwa. Szkoda, że zabrakło mu odwagi 
do zawetowania trzeciej, o ustroju sądów powszechnych, bo ona też oddala nas od nienaruszalnej wy-
dawałoby się zasady trójpodziału władzy. Co zresztą szybko udowodnił minister (nie)sprawiedliwości, 
decydując o pierwszej obsadzie w kierownictwie sądu, oczywiście wbrew stanowisku zgromadzenia sędziów 
okręgu, na co nowa ustawa mu zezwala.

pirat śródlądowy
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Sanacyjna Polska, tak bardzo wyszydzana przez powojenne władze, miała nowoczesną konstytucję, reformy 
gospodarcze, silny pieniądz, awangardę w sztuce, modernizm w architekturze, Centralny Okręg Przemy-
słowy i port w Gdyni, stolicę nazywaną Paryżem Północy, transatlantyk MS Stefan Batory, prosperujące 
majątki ziemskie i pełniących funkcje publiczne, którzy honor stawiali na równi z Bogiem i Ojczyzną. Te 
idee były na tyle zobowiązujące, że kiedy dali ciała – strzelali sobie w łeb.

Z tym honorem to mamy pewien problem. 
I społeczny, i historyczny. W dodatku bywa po-
jęciem względnym, choć należy odróżnić honoro-
we zachowanie od oddawania honorów, których 
w naszej obecnej rzeczywistości nie brakuje. Od 
honoru do autorytetu droga niedaleka, zwłaszcza 
kiedy ten duet postaw dotyczy edukacji młodych 
ludzi. Kiedy w połowie lat 80. na KUL-u prowa-
dził zajęcia starożytnik prof. Adam Ziółkowski, 
doszło do incydentu, który uświadomił studentom 
I roku, czym jest uniwersytet i jaką elitę stanowią 
wykładowcy. Profesor wysłał grupę swoich słu-
chaczy do biblioteki, aby poszukali w jej zasobach 
odpowiedzi na postawione przez niego pytania. 
Jednak do biblioteki żaden z nich nie dotarł. Po 
tym, jak profesor zorientował się, co się wydarzyło, 
długo stał przed swoimi studentami zakłopotany. 
Po dłużącej się w nieskończoność chwili wymow-
nego milczenia spokojnie, bez podnoszenia głosu, 
zapytał się: „Po co w ogóle przyszliście na uniwer-
sytet?”. Kiedy niezręczna cisza jeszcze bardziej się 
pogłębiła, a dookoła zabrakło miejsca, gdzie można 
było uciec wzrokiem, sam odpowiedział, stawiając 
wyraźnie akcent na każdej wymawianej sylabie: 

„Stu-dio-wać!”. No właśnie, z jednej strony bywają 
elity kształcące młodzież, z drugiej strony bywa, że 
ta młodzież pragnie chłonąć, dyskutować, zgłębiać, 
a nade wszystko poznawać. Trudno więc sobie 
wyobrazić sytuację, w której nauczyciel akademicki 
publicznie nazywa zbiorowość, którą tworzą ludzie 
o innych poglądach – bydłem, do którego w do-
datku należy strzelać. Co robi autor tych słów? 
Ma jeszcze chwilę urlopu, a zaraz potem zajęcia na 
uczelni. Honorowe wyjście z sytuacji? Nie ma sy-
tuacji, nie ma rozmowy o honorze. Wszystko jest 
po staremu. Albo inny przykład, też z lubelskiego 
podwórka, kiedy nauczyciel akademicki w domu 

dręczy swoją rodzinę i dostaje za to wyrok, a na 
co dzień jest autorytetem dla swoich studentów. 
Prowadzi ich przez meandry nauki, kształtując ich 
postawy życiowe. Więc jak jest z tym honorem? 
Przychodzić do pracy czy nie ? Wychodzić przed 
audytorium i autorytatywnie perorować czy zaszyć 
się szałasie w Bieszczadach i umierać ze wstydu 
do końca życia? 

Nasza teraźniejszość w pewnych jej aspektach 
przypomina nieco amerykański film „Ludzie 
honoru”, który opowiada o zmowie milczenia 

„w imię honoru”, czyli o tym, o czym wygodniej 
jest nie mówić. To proste – jak się o czymś nie 
rozmawia, to tego nie ma. Na szczęście w sukurs 
niesłusznie obwinionym przyszli prokuratorzy gra-
ni przez Demi Moore i Toma Cruise’a. Nie dość, 
że ładni, to jeszcze nieugięci i prawi. Za rolę osoby 
z układu, która w końcu uległa presji prawdy i ho-
norowo zakończyła trudną dla wszystkich sytuację, 
Jack Nicholson otrzymał od akademii filmowej 
nominację do Oscara. Ale amerykańskie kino 
słynie z wartkiej akcji i kiczowatych zakończeń. 
Tymczasem u nas zamiatanie pod dywan spraw 
uznanych za trudne robi się normą społeczną. 
Zwłaszcza że każdy dzień przynosi jeszcze moc-
niejsze punkty programu od jakiegoś tam „przeję-
zyczenia się” czy niewłaściwego zrozumienia sensu 
wypowiadanych słów. Niehonorowe zachowania 
żyją w mediach zaledwie kilka dni, więc nie ma 
potrzeby się wstydzić ani tym bardziej popełniać 
honorowego seppuku.

Jak powiedział pewien mało znany francuski 
poeta Nicolas Boileau: „Honor to stroma wyspa 
bez brzegów. Nie można na nią wrócić, gdy się 
ją już opuściło”. Brzmi nieco patetycznie, ale też 
uświadamia nam, że wśród Polaków jest całe mnó-
stwo wędrownych wyspiarzy. 
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Plac Litewski in plus HIT

Nareszcie śródmieście Lublina odżyło. Po trwającym niewiele ponad rok remoncie plac Li-
tewski stał się ulubioną miejscówką nie tylko turystów, ale i mieszkańców, którzy spędzają 
tu wieczory z całymi rodzinami i przyjaciółmi. A to znaczy, że plac już od dawna wymagał 
uporządkowania i zaoferowania czegoś znacznie więcej, niż oferował do tej pory. Wrażenie robią 
fontanny, multimedialne widowiska i przestrzeń. Ciekawie jest pod Pałacem Lubomirskich, gdzie 
można natknąć się na „płożące” się formy rzeźbiarskie. Fantastycznie, że ponownie jest strefa 
dla pasjonatów gry w szachy i warcaby, plac zabaw i możliwość ochłodzenia się w fontannach 
lub ich pobliżu. Dobrze, że goście pobliskich zabytkowych hoteli, odpoczywając w ogródkach, 
cieszą się rozległą perspektywą. Humory poprawiły się również właścicielom sklepów oraz małej 
i dużej gastronomii usytuowanej przy deptaku. Ruch jest dużo większy i trwa dłużej niż przed 
przebudową placu. Są więc powody do zadowolenia. (gras)

Folklor świata

I ponownie Lublin stał się sceną dla Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych. Organi-
zowany już po raz 23. festiwal jest największym tego typu przedsięwzięciem w kraju. W do-
tychczasowych edycjach wzięło udział około 300 zespołów ze wszystkich stron świata. Tradycją 
wydarzenia jest parada uczestników, którzy prezentują się podczas przemarszu przez deptak 
i Stare Miasto. W tym roku odbyło się 30 koncertów w Lublinie, Nałęczowie, Włodawie i Białej 
Podlaskiej. Mogliśmy podziwiać zespoły z Białorusi, Bułgarii, Hawajów, Hiszpanii, Izraela, 
Macedonii, Meksyku, Słowacji, Turcji, Ukrainy i Węgier. Organizatorem tego najstarszego 
lubelskiego festiwalu jest  Zespół Pieśni i Tańca „LUBLIN” im. Wandy Kaniorowej. (ag)

Memoriał Andrzeja Kamińskiego

W dniach 15–16 lipca 2017 w Lublinie, Franciszkowie, Strzyżewicach i Osmolicach odbył się 
I Międzynarodowy Wyścig Kolarski dedykowany Andrzejowi Kamińskiemu, legendzie lubel-
skiego kolarstwa lat 60., reprezentanta MKS Lublin i LZS Lubelskie, wielokrotnego medalisty 
mistrzostw okręgu, trenera Budowlanych Lublin i Elpisu Lublin oraz działacza Okręgowego 
Związku Kolarskiego i Lubelskiego Towarzystwa Cyklistów. Wśród jego wychowanków byli 
wielokrotny mistrz i reprezentant Polski, olimpijczyk Piotr Chmielewski, a także niegdyś 
jeden z najlepszych krajowych specjalistów od górskich wyścigów – Jan Skowronek. Andrzej 
Kamiński przez całe życie był związany z kolarstwem. Po zakończeniu kariery sportowej pro-
wadził sklep rowerowy przy ul. Cichej w Lublinie, a potem salon przy ul. Nadbystrzyckiej. 
Nietypowe były to sklepy, raczej klub przyjaciół i pasjonatów kolarstwa. Można było tam nie 
tylko kupić porządny rower, ale i spotkać uczestników Wyścigu Pokoju, jak również młodych, 
zdolnych zawodników. (abc)

tygiel

(abc)

Plac Litewski in minus KIT

Podejmując się tak ważnej i spektaku-
larnej inwestycji, można było tę sytu-
ację lepiej wykorzystać, np. organizując 
podziemny parking. W nowej części 
placu jest stanowczo za mało drzew 
i trawników, a przestrzeń między 
pomnikiem Unii Polsko-Litewskiej 
a domem towarowym jest betonową 
pustynią, której nie pomogą żadne 
rzadko rozstawione kwietniki. To 
najsłabszy punk placu, bez proporcji 
i pomysłu na zagospodarowanie. Warto 
też było pamiętać, że przy temperatu-
rze ponad 30 stopni C nawierzchnia 
nagrzewa się dwukrotnie. Szkoda, że 
projektanci nie pomyśleli o szachistach, 
stawiając im stoliki w pełnym słońcu. 
Drzewa rzeczywiście są, ale kilka me-
trów dalej i zanim urosną, wielu z gra-
czy i ich kibiców już między nami nie 
będzie. Szkoda, że toaleta publiczna jest 
otwarta tylko do 22.00, podczas gdy 
życie na placu toczy się znacznie dłużej. 
Szkoda, że pomnik Konstytucji 3 maja 
nie znalazł lepszej lokalizacji. Żal też 
patrzeć na wielkie gołe brzuchy korzy-
stające z kąpieli słonecznych i wodnych. 
Ale to już nie wina architektów, tylko 
ludzkiej mentalności. (gras)

(sta)

(pod)
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tygiel

Zjazd Lublinerów

To mocny akcent wśród tegorocznych wydarzeń kulturalnych w Lublinie. Odbywający 
się na początku lipca Zjazd Lublinerów był pierwszym od 70 lat spotkaniem żydowskich 
mieszkańców Lublina i ich potomków. Przyjechało ponad 200 osób z zagranicy i Polski. 
Pierwszy dzień zjazdu uświetnił koncert kantora Yaakova Lemmera z Nowego Jorku i Fil-
harmoników Lubelskich pod dyrekcją izraelskiego dyrygenta Elli Jaffe, który miał miejsce 
w CSK. Wieczór rozpoczął się wzruszającą przemową Jossi Dakara, przewodniczącego 
Organizacji Żydów Lubelskich w Izraelu. Równie ciekawie było przez kolejne dni. Spacery, 
wystawy, dyskusje, koncerty, projekcje filmowe oraz rozbrzmiewająca muzyką kolacja 
szabatowa przed dawną Jeszywas Chachmej Lublin pokazała część spuścizny świata, który 
zakończył się wraz z zagładą dzielnicy żydowskiej na lubelskim Podzamczu. Pomysłodawcą 
i głównym organizatorem zjazdu był Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”. (maz)

Jarmark w Holi

Co roku obok Skansenu Kultury Mate-
rialnej Chełmszczyzny i Podlasia w Holi, 
w liczącej 300 lat drewnianej cerkwi św. 
Antoniego Pieczerskiego i św. Męczennicy 
Paraskiewy odbywają się prawosławne uro-
czystości. Towarzyszy im jarmark, podczas 
którego występują artyści z Podlasia, Ziemi 
Chełmskiej i Ukrainy. To duża gratka dla 
miłośników etnografii, folkloru i kultury 
pogranicza. Nic więc dziwnego, że położoną 
na obrzeżach Poleskiego Parku Narodowego 
Holę odwiedzają tysiące osób. Wiernych i 
turystów przyciągają do cerkwi wyjątko-
wo piękna, uroczysta liturgia, a także za-
bytkowy ikonostas. Obok cerkwi wznosi 
się dzwonnica i położony jest zabytkowy 
cmentarz. Natomiast na terenie skansenu 
możemy podziwiać stuletni wiatrak-koź-
lak, XIX-wieczną chałupę z Wyryk i inne 
zabytki, jak przydrożną kapliczkę, stodołę 
i kuźnię, a także pochodzące z Holi ule 
„kłody”. (abc)

(pod)

Lwy w pokrzywach 
Przez dwa stulecia rezydencję w Olesinie wzniesioną przez rodzinę Potockich, a uwiecz-
nioną przez warszawskiego malarza Zygmunta Vogla odwiedzały najbardziej wpływowe 
postaci swoich czasów. Wraz z reformą rolną w 1944 roku nastąpił kres posiadłości. 
Początkowo mieściły się tu siedziba władz powiatowych i szkoła podstawowa. Pod ko-
niec lat 80. ulokował się tutaj wojewódzki ośrodek doradztwa rolniczego. W 1991 roku 
dawna rezydencja Potockich stała się własnością gminy Kurów. O pałacu pisaliśmy na 
naszych łamach na początku ubiegłego roku, alarmując w sprawie coraz gorszego stanu 
budynku. Niestety nic się nie zmieniło. Latem pałacu prawie w ogóle nie widać, ledwo 
można dostrzec leżące po obydwu stronach dawnego wejścia kamienne lwy. Pokryte 
mchem i otoczone pokrzywami są smutnym świadectwem dawnej świetności tego 
miejsca. Pałac w Olesinie jest na liście dwóch tysięcy dawnych rezydencji szlacheckich 
w Polsce skazanych na niebyt i popadających w coraz większą ruinę. (maz)

(pod)

(mik)
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z okładki

Lokalny 
potencjał
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– Wielokrotny mistrz olimpijski i biznesmen Ro-
bert Korzeniowski często powtarza, że do sukcesu 
dochodzi się małymi krokami, nie ma drogi na 
skróty ani windy na szczyt. Pan, były siatkarz, jest 
dziś jednym z najmłodszych dyrektorów zarządza-
jących tak dużą fabryką na Lubelszczyźnie.
– W pełni zgadzam się ze słowami mistrza. Ciężka, 
ale przede wszystkim zespołowa praca, wykonywana 
w bardzo dobrej atmosferze, jaka panuje w ABM, 
przynosi nam sukces i zadowolenie. Oczywiście sport 
pomógł mi wykształcić taką postawę życiową, którą 
stosuję nie tylko w życiu zawodowym, lecz pragnę 
nadmienić, że dyrektorów z podobnym myśleniem 
i w takim samym wieku jest na Lubelszczyźnie 
wielu.

– Od czterech lat zawodową osią Pańskiego życia 
jest fabryka, którą zna Pan od podszewki. Czym 
konkretnie zajmuje się ABM?
– ABM Greiffenberger jest członkiem grupy se-
nata, której właścicielem jest Dr. Werner Folger 
i która zrzesza 12 firm produkcyjnych na całym 
świecie. ABM Greiffenberger zarządzany przez 
Roberta Lackermeiera jest jednym z wiodących 
międzynarodowych dostawców zaawansowanych, 
wysokowydajnych systemów napędowych do ma-
szyn, instalacji i urządzeń mobilnych. Projektuje-
my i produkujemy innowacyjne systemy napędowe 
najwyższej jakości. Przedsiębiorstwo zajmuje się 
zarówno produkcją silników elektrycznych, jak 
i przekładni, dzięki czemu są one zgodne już na 
etapie projektowania. Umożliwia to opracowywanie 
optymalnych, dostosowanych do wymagań danego 
sektora rozwiązań dla szerokiego grona producen-
tów w obszarze techniki podnośnikowej, logistyki 
magazynowej, urządzeń do transportu poziomego, 
instalacji wiatrowych, urządzeń grzewczych na bio-
masę, pojazdów elektrycznych. AMB Greiffenberger 
Polska ma swoją siedzibę w Lublinie, dwa inne za-
kłady produkcyjne znajdują się w Niemczech i jeden 
w Chinach. Praktycznie w każdym zakątku świata 
posiadamy przedstawicielstwa handlowe.

– Czyli w „telegraficznym skrócie” robicie wszyst-
ko na miejscu?
– W zasadzie tak. Na wielu rynkach, od techniki 
podnośnikowej po napędy urządzeń grzewczych na 
biomasę, jesteśmy dziś jednym z najważniejszych 
dostawców na świecie. Dzięki bogatemu i elastycz-
nemu systemowi modułowemu możemy oferować 
indywidualne rozwiązania również dla mniejszych 
serii produkcyjnych. Produkujemy elementy, mon-
tujemy je i składamy w produkt finalny, czyli napęd 
elektryczny. 

– Dlaczego to akurat Lublin został wybrany na 
siedzibę ABM Polska?
– Proces wyboru lokalizacji był bardzo długi, brano 

Lublin, wraz ze strefą 
ekonomiczną, to 

doskonała lokalizacja dla 
utworzenia i rozwoju firmy 
produkcyjnej. Przykładem 

jest ABM Greiffenberger 
Polska, przedsiębiorstwo 

o międzynarodowym 
zasięgu, produkujące 

nowoczesne napędy 
elektryczne. Spółka 

stanowi część rodzinnego 
koncernu senata GmbH. 
Jak twierdzi jej dyrektor 

Robert Bronisz, Lublin 
to świetne miejsce 

dla rozwoju biznesu, 
szczególnie ze względu 

na tutejszy potencjał 
pracowników.

Z Robertem Broniszem 
rozmawiają Piotr Nowacki 

i Aleksandra Biszczad, 
foto Marek Podsiadło 

o światowym 
zasięgu
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pod uwagę wszystkie kraje Europy Wschodniej. Lu-
blin wygrał dzięki kilku czynnikom. Między innymi 
była to dostępność terenów inwestycyjnych, przez co 
mogliśmy otworzyć zakład bardzo szybko. Po drugie 
tzw. kultura techniczna jest tu utrzymana na bar-
dzo wysokim poziomie. Umiejętności pracowników 
z tutejszego rynku pracy bardzo nam odpowiadały. 
Okazuje się, że funkcjonujący w Lublinie przez kilka-
dziesiąt lat rynek produkcji samochodów, traktorów 
i helikopterów pozostawił po sobie wielu świetnych 
specjalistów. Byłem zaskoczony, że kultura techniczna 
Lublina jest bardzo zbliżona do Bawarii – stąd tak 
dobrze rozumiemy się z kolegami z Niemiec. Koszt 
pracy w stosunku do jej jakości wypada wręcz rewe-
lacyjnie. Atutem jest także bliskie położenie lotni-
ska i połączenie do Monachium, a także możliwość 
współpracy z uczelniami wyższymi.

– Chodzi m.in. o Politechnikę Lubelską, z którą 
pracujecie nad wspólnymi projektami.
– Od początku braliśmy pod uwagę, że będziemy za-
kładać na terenie zakładu Centrum Badań i Rozwoju 
i dlatego potrzebujemy bardzo silnego ośrodka, który 
świetnie porusza się w zagadnieniach elektrycznych 
i elektromechanicznych. Plany się powiodły, mamy 
podpisaną umowę z Politechniką Lubelską. Będziemy 
wspólnie realizować i rozwijać projekty między inny-
mi dla dużych aut dostawczych. W tym momencie 

trwają szkolenia kadry w Niemczech. Zakupujemy 
już niezbędne maszyny i urządzenia, których będzie-
my używać w centrum. Myślę, że w przyszłym roku 
ruszymy już pełną parą z badaniami. Współpraca z Po-
litechniką polega zarówno na doradztwie merytorycz-
nym ze strony wykładowców, jak i na wykorzystaniu 
do testów specjalistycznego sprzętu dostępnego na 
uczelni. Poza tym studenci odbywają u nas praktyki 
i piszą prace magisterskie w oparciu o nasze procesy, 
a ci najlepsi mogą znaleźć u nas pracę.

– Co spowodowało, że lokalizację ABM wybraliście 
właśnie w lubelskiej Podstrefie Ekonomicznej?
– Władze Lublina były i są nam bardzo przychylne, 
ułatwiono nam wszelkie procedury formalne i uzy-
skanie pozwoleń. Było to bardzo ważne, ponieważ 
takie formalności zazwyczaj zajmują dużo czasu. 
A tymczasem z pomocą kadry z Urzędu Miasta mo-
gliśmy bardzo szybko przejść przez procesy admini-
stracyjne i już w 2013 roku uruchomić produkcję. 

– Silnik elektryczny okazał się technologią przy-
szłości. W wielu krajach zachodnich prognozowane 
są zakazy rejestracji aut z silnikami spalinowymi. 
Czy tego typu zmiany wpływają również na rozwój 
profilu produkcyjnego firmy ABM?
– Nie ukierunkowujemy się tylko na auta osobowe, ale 
należy pamiętać, że w dążeniu do bardziej ekologicznych 

 dr Werner Folger – Prezes grupy senata

Robert Lackermeier 
– Prezes grupy ABM Greiffenberger
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rozwiązań w motoryzacji trzeba brać również pod uwagę 
transport publiczny. Nacisk na zmianę tej gałęzi kładą 
praktycznie wszystkie państwa Unii Europejskiej. My 
bierzemy pod uwagę również auta dostawcze, które 
stanowią sporą część w całości ruchu samochodowe-
go. Nasze prace badawczo-rozwojowe będą skupiać się 
głównie właśnie na tej części transportu, a także na roz-
wiązaniach dla ciągników czy elektrowni wiatrowych. 
Produkujemy również napędy do elektrowni wiatro-
wych odpowiadające za ustawienie głowicy na wiatr.

– ABM w cyfrach to...
– Obrót roczny grupy senato za poprzedni rok to 
400 mln euro, ABM to największa firma w grupie. 
Zamknęliśmy rok 2016 z obrotem 100 mln euro. 
99% naszych produktów w obecnej chwili dystry-
buowanych jest na rynek zagraniczny, są to produkty 
bardzo wyspecjalizowane, bardzo dobre jakościowo. 
Dostrzegamy również potencjał polskiego rynku, dla-
tego postanowiliśmy otworzyć tutaj dział sprzedaży, 
który będzie miał za zadanie nawiązanie współpracy 
z lokalnymi producentami maszyn, urządzeń i po-
jazdów. Dział sprzedaży powinien w pełni działać już 
w styczniu 2018 roku. 

– Jak liczną grupę pracowników zatrudnia ABM 
Polska?
– Obecnie kadra liczy 270 osób. Niewykluczone, 

że się powiększy, bo ciągle pracujemy nad nowy-
mi projektami i prototypami. Rynek lubelski ma 
świetnych specjalistów, którzy są rozsiani po całej 
Polsce, jednak cały czas są zainteresowani powrotem 
do Lublina. Miałem szczęście, ponieważ większość 
kadry zarządzającej udało mi się sprowadzić tu z po-
wrotem, co bardzo sobie chwalą obie strony. Ale też 
po trzech latach funkcjonowania i zarządzania kadrą 
inżynieryjną potrafimy już sami wyszkolić kolejne 
pokolenia managerów, co tylko potwierdza bardzo 
wysokie kwalifikacje naszych współpracowników.

– Trzy lata temu stanął Pan przed trudnym zada-
niem stworzenia oddziału wręcz od podstaw.
– Pochodzę z Lublina, studiowałem inżynierię żyw-
ności na ówczesnej Akademii Rolniczej. Zajmowałem 
się projektowaniem procesów produkcji w branży 
spożywczej, zaczynałem od współpracy z grupą Lu-
bella, jeszcze w trakcie studiów. Przez pierwszych 
kilka lat pracowałem nad procesem produkcji wy-
robów ekstrudowanych. W moim życiu zawodowym 
byłem związany z kilkoma firmami, ale jakoś tak się 
to układało, że na ogół zajmowałem się projektami 
green-fieldowymi, czyli zupełnie nowymi. Krok po 
kroku dostawałem pod opiekę coraz to poważniej-
sze projekty związane z działaniami produkcyjnymi. 
Z czasem doszły do tego obowiązki związane z logi-
styką, działem jakości, utrzymaniem ruchu i zarządza-
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niem zasobami ludzkimi. Przez dwa lata zajmowałem 
się stricte projektami budowania fabryk od początku. 
Przed ABM współpracowałem z firmą Ball i grupą 
Armatura. W przypadku tworzenia ABM Polska 
te wszystkie doświadczenia były bardzo przydatne. 
W projekcie ABM byłem odpowiedzialny za proces 
doboru kadr, ich szkolenia w Niemczech, równolegle 
za proces powstawania zakładu w Lublinie i urucho-
mienia tam produkcji. Z dumą chciałbym zaznaczyć, 
że jestem pierwszym pracownikiem ABM.

– Zostaje Panu czas wolny dla siebie, dla rodziny? 
– Z tym zawsze jest problem. Czasu prywatnego 
tak naprawdę nie mam zbyt wiele, ale staram się to 
równoważyć poprzez spędzanie jak największej ilości 
czasu z moją rodziną. Naszą najnowszą rodzinną pasją 
jest nurkowanie. Żona ze starszą córką kończą już 
kurs. Młodsza czeka na swoją kolej.

– Wróćmy do wątku sportowego. Nie pociągało 
Pana nigdy zawodowe uprawianie siatkówki?
– Siatkówka jest moim oderwaniem od pracy. Moje 
predyspozycje sportowe rozmijały się z ambicjami. 
Przeszedłem więc na stronę sędziowską tego spor-
tu, żeby być jak najbliżej tego, co lubię. To również 
szansa na obcowanie z najwyższą klasą rozgrywko-
wą. Całkowicie pochłonęła mnie siatkówka plażowa. 
Zostałem sędzią międzynarodowym, jeździłem na 
zawody międzynarodowe. Przez dłuższy czas miałem 
przerwę, ze względu na pracę. Niedawno miałem jed-
nak możliwość powrotu do sędziowania. Dostałem 
zaproszenie do uczestnictwa w Mistrzostwach Świata 

w Wiedniu. Moim marzeniem jest wypromowanie 
siatkówki plażowej na Lubelszczyźnie. Polska jest 
jedną z bardziej liczących się na świecie reprezen-
tacji. Mimo to nie jest to tak popularny sport, jak 
siatkówka halowa.

– Ostatnio siatkówka plażowa zagościła nawet na 
lubelskim lotnisku.
– To pomysł zapożyczony z lotniska w Monachium, 
ale z pewnością świetny. Promuje i lotnisko, i ten 
sport. Rozmawialiśmy już nawet o turniejach. Inne 
boiska są zlokalizowane przy KUL-u i UMCS-ie. 
Obecnie pełnię funkcję przewodniczącego Wydziału 
Siatkówki Plażowej w Wojewódzkim Związku Piłki 
Siatkowej w Lublinie.

– Jakie są Pana dalsze plany dotyczące zarówno 
firmy, jak i spraw osobistych?
– Najbliższe plany to promocja firmy ABM na ro-
dzimym rynku, co pozwoli jeszcze bardziej rozwinąć 
skrzydła naszej spółce, przy równoczesnym stałym 
nacisku na badania i rozwój coraz to nowszych 
rozwiązań z branży napędów elektrycznych. Firma 
ABM bardzo mocno angażuje się też w szeroko 
pojęty rozwój Lublina i uczestniczy w Radzie Go-
spodarczej przy prezydencie miasta, jak również 
jest współtwórcą powstającego klastra motoryza-
cyjnego i maszynowego. Są to projekty, które są 
dla mnie jako lublinianina bardzo ważne. Prywatnie 
pracuję nad utrzymaniem tak trudnego do osią-
gnięcia balansu pomiędzy pracą zawodową i życiem 
rodzinnym. 

Robert Bronisz – rocznik 1975, 
rodowity lublinianin, absolwent 
Wydziału Techniki Rolniczej Aka-
demii Rolniczej w Lublinie. Od lat 
związany z branżą produkcyjną, 
w której przeszedł przez wszystkie 
szczeble kariery menadżerskiej. Był 
kierownikiem produkcji w fabryce 
puszek i w zakładach produkujących 
ceramikę i armaturę łazienkową. 
Z ABM Greiffenberger jest związany 
od 2013 r., kiedy otrzymał zadanie 
uruchomienia nowej fabryki w Pol-
sce. Ceni życie rodzinne. Pasjonat 
siatkówki, przewodniczący Wydziału 
Siatkówki Plażowej w Wojewódzkim 
Związku Piłki Siatkowej w Lublinie. 
Aż do ostatnich lat studiów grał jako 
zawodnik, obecnie międzynarodowy 
sędzia siatkówki plażowej i sędzia 
siatkówki na Lubelszczyźnie.
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– Jak zrodził się pomysł powstania Kliniki Pięk-
nego Uśmiechu?
– Od początku istnienia kliniki „Piękny Uśmiech” jest 
naszym mottem i towarzyszy naszej wykwalifikowanej 
kadrze, jak i pacjentom. Piękny Uśmiech to nie tylko slo-
gan reklamowy, ale cel profesjonalnej stomatologii. To 
całokształt zabiegów stomatologicznych, od stomatologii 
zachowawczej przez ortodoncję, chirurgię, periodontolo-
gię do momentu osiągnięcia przez zespół lekarzy efektu, 
o którym pacjent marzył od zawsze. 

– Dlaczego uśmiech jest aż tak ważny?
– Uśmiech jest naszą wizytówką. To on dodaje nam pew-
ności siebie i jest niezbędny w nawiązywaniu nowych zna-
jomości. W naszej klinice doskonale o tym wiemy i zależy 
nam, aby nasi pacjenci byli usatysfakcjonowani efektami 
leczenia.

– Jakie metody leczenia zgryzu oferuje Klinika 
Pięknego Uśmiechu?
– Nasza oferta jest skierowana do pacjentów w każdym 
wieku. Leczenie dzieci najczęściej rozpoczynamy za po-
mocą aparatów ruchomych, zaś młodzieży oraz osobom 
dorosłym proponujemy aparaty stałe: aparaty metalowe, 
estetyczne (porcelanowe), lingwalne (Incognito) – niewi-
doczne i indywidualnie dopasowane do zębów pacjenta. 
Po zakończonym leczeniu wykonujemy aparaty retencyj-
ne, których zadaniem jest utrzymanie efektów stosowania 
aparatu stałego. Obecnie dużą popularnością cieszą się 
przede wszystkim porcelanowe aparaty estetyczne, a także 
innowacyjna metoda leczenia przeźroczystymi nakładka-
mi (Clear Aligner). Leczenie ortodontyczne zawsze do-
pasowujemy do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań 
naszych pacjentów. 

– Na czym polega metoda leczenia systemem In-
cognito i Clear Aligner oferowana w klinice?
– Clear Aligner to innowacyjna metoda korygowania wad 
zgryzu przy pomocy przezroczystych, biokompatybilnych 
nakładek, które są wykonywane w kilku setach. Metoda ta 
jest skierowana do zdyscyplinowanych pacjentów, którzy 
ściśle przestrzegają zaleceń lekarza, gdyż nakładki w bar-
dzo łatwy sposób można zdejmować z zębów. Leczenie jest 
bezbolesne i nieinwazyjne. Ze względu na to, że nakładki są 
przezroczyste i praktycznie niewidoczne na zębach, system 
zapewnia najwyższy stopień estetyki. Aparat Incognito, 
czyli lingwalny (inaczej zwany językowym), jest zupełnie 
niewidoczny. To rozwiązanie dla osób o bardzo dużym 
poczuciu estetyki. Zamki, które są wykonane ze stopu 

osiemnastokaratowego złota, indywidualnie dla każdego 
pacjenta zamawiamy w specjalistycznej pracowni w Niem-
czech. Tu na miejscu umieszczamy je po wewnętrznej stro-
nie łuku zębowego. Oferta skierowana jest dla pacjentów, 
którzy cenią sobie naturalny, piękny uśmiech, ale także 
perfekcyjną jakość i skuteczność działania.

– Od czego zacząć leczenie ortodontyczne?
– Myślę, że pierwszym krokiem powinno być wyznacze-
nie sobie celu i określenie efektu, jaki pacjent chciałby 
osiągnąć. Aby rozpocząć leczenie, wystarczy umówić się 
na konsultację ortodontyczną, która w naszej klinice jest 
bezpłatna. Podczas wizyty zapoznaję się z potrzebami pa-
cjenta oraz przedstawiam mu opcje leczenia, które pozwo-
lą na osiągnięcie oczekiwanego efektu. Piękny Uśmiech jest 
w zasięgu ręki, a po wizytach w naszej klinice można się 
nim cieszyć przez resztę życia. 

– Czy w klinice istnieje możliwość leczenia dzie-
ci w ramach NFZ?
– Jak najbardziej. W tym roku po raz kolejny podpisali-
śmy umowę z NFZ, co umożliwia nam bezpłatne leczenie 
dzieci do lat 12 aparatami zdejmowanymi. Efekty wcześnie 
podjętego leczenia są bardzo szybko widoczne u najmłod-
szych. Jest to duża szansa dla rodziców, gdyż umożliwia 
szybką diagnostykę wad zgryzu i natychmiastowe podjęcie 
leczenia.

– Czy leczenie ortodontyczne sprawi, że nasz 
uśmiech będzie olśniewający?
– Tak właśnie będzie. Niektórym pacjentom po zdjęciu 
aparatu proponujemy także zabiegi uzupełniające, jak 
wybielanie zębów (wybielanie nakładkowe w warunkach 
domowych lub w gabinecie – wykonywane przez naszych 
lekarzy z użyciem specjalistycznych aparatów wybielają-
cych). Już podczas jednej wizyty pacjent może osiągnąć 
zaskakujące efekty, gdyż w celach aktywacji preparatu, 
skrócenia czasu zabiegu i zmniejszenia nadwrażliwości 
pozabiegowej stosujemy specjalistyczny laser. Jednak dla 
części pacjentów etap ortodontyczny będzie pierwszą fazą 
leczenia. Mam na myśli zabiegi z zakresu stomatologii este-
tycznej, protetyki czy chirurgii (implanty), które dopełnią 
całości. Ale pamiętajmy, że zabiegi te są niezbędne do osią-
gnięcia pięknego uśmiechu, a Klinika Pięknego Uśmiechu 
dysponuje najnowocześniejszym sprzętem oraz kadrą 
specjalistów nieustannie podnoszących swoje kwalifikacje 
w kraju i za granicą. 

Klinika Pięknego Uśmiechu M. Pucek od 12 lat jest pionierem na rynku stomatologicznym. O istocie Pięk-
nego Uśmiechu oraz sposobach, jak go osiągnąć, rozmawiamy z ortodontą Marzeną Pucek. 

– konieczność czy wybór

LECZENIE ORTODONTYCZNE  

www.KPU.lublin.pl | Lublin | ul. Narutowicza 68 | tel.81 5326622



społeczeństwo

tu dziać się
tekst Iza Wołoszyńska | foto Marek Podsiadło

Pomiędzy pniami wiekowych klonów, 
które są resztką alei prowadzącej 

niegdyś do dworu, rozpięte są czerwone 
hamaki. Oprócz tych drzew i ruin 

budynku gospodarczego z XVI wieku, 
na powierzchni ziemi nie ma nic 

pamiętającego czasy dawnej świetności 
dworu w Bronicach pod Nałęczowem. 

Wątpliwie uroczym sąsiedztwem jest żółty 
budynek dawnego punktu skupu mleka.

współczesność 

Będzie 
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Siedząc na metalowym, skromnym krzesełku 
pod kamiennymi kroksztynami wspierającymi bal-
kon, patrzyłam na równe rzędy dyń, biegnące aż po 
odległe zarośla. Zza rogu dworu wyszedł turysta 
z aparatem. Mierzyliśmy się kilka sekund wzrokiem. 
Może to ktoś z właścicieli? W końcu to on zapytał: 
„Przepraszam, co jest w środku?”.

Na pozór proste pytanie zupełnie mnie przero-
sło. W środku bowiem jest na przykład ogromna 
jadalnia, na jej ścianach wiszą reprodukcje szkiców 
do scenografii sztuk Wyspiańskiego, a długi stół 
ugina się pod misami truskawek. Na piętrze jest 
sala balowa z fortepianem i trzema portfenetrami 
przysłoniętymi kremowymi kotarami. W ogrom-
nych pokojach, każdy wielkości co najmniej blokowej 
kawalerki, nastroju miejsca pilnują przedwojenne 
skrzynie, stoliki brydżowe, biblioteczki, ale rządzą 
pustka i asceza. Ściany pomieszczenia w przyzie-
miu, zwanego żartobliwie prezbiterium z uwagi na 
łukowate renesansowe sklepienie, z trudem opierają 
się gryzącej je wilgoci. W usytuowanej obok jadalni 
słychać stłumione odgłosy rozmowy kilkorga star-
szych osób siedzących w wygodnych fotelach. Na 
polu rytmicznie powarkuje traktor. Dom? Teatr? 
Pensjonat? Ale tego nie da się tak łatwo opowiedzieć 
zbłąkanemu turyście. Skłamałam, że nie wiem, cze-
kam na właścicieli.

Karol Wołk-Łaniewski kupił położony pomię-
dzy Nałęczowem a Markuszowem majątek w Bro-
nicach w 1852 roku. Było to nowoczesne, dobrze 
prosperujące gospodarstwo rolne oraz pałac w stylu 
klasycystycznym wybudowany przez Józefa Dem-
bowskiego dla syna Leona, a zaprojektowany przez 
znanego na Lubelszczyźnie warszawskiego architekta 
Chrystiana Piotra Aignera. Pewnie dlatego budow-
la w niektórych detalach przypominała pałac Czar-
toryskich w Puławach. Obok pałacu znajdował się 
szereg zabudowań gospodarczych, stawy z nieodłącz-
ną w tamtych czasach wysepką miłości, piętnaście 
hektarów angielskiego parku i słynna na całą okolicę 
piwoniowa aleja. Trzy pokolenia Wołk-Łaniewskich 
cieszyły się życiem w bronickiej arkadii aż do reformy 
rolnej w 1944 roku. 

Sztuka przez duże S
Skromne plakaty rozwieszone w Nałęczowie 

informowały, że dnia 10 czerwca we dworze w Bro-
nicach odbędzie się czytanie performatywne sztu-
ki Pawła Huellego „Zamknęły się oczy ziemi” oraz 
spotkanie z autorem. Było to intrygujące – dwór, 
gdański autor, lubelska prowincja. Paweł Huelle to 
znany prozaik, autor między innymi kultowej po-
wieści „Weiser Dawidek” czy uroczej opowiastki 
„Mercedes Benz. Z listów do Hrabala”, w której 
dialoguje z wątkami i stylem twórczości Bogumi-
ła Hrabala, z wirtuozerią czując granicę, do której 
jest to hołdowanie, a poza którą byłoby to żerowa-

nie na stylu czeskiego pisarza. W jego powieściach 
głównym bohaterem czy osią, wokół której kręci się 
kosmos zdarzeń, jest miejsce. Najczęściej, jakżeby 
inaczej – Gdańsk. Ale w sztuce „Zamknęły się oczy 
ziemi”, która powstała na zamówienie Teatru im. 
Juliusza Osterwy w Lublinie, sztuce z lubelskim ro-
dowodem, tym szczególnym miejscem staje się willa 
w Kazimierzu Dolnym. Autentyczna willa, którą do 
dziś zobaczyć można na brzegu Wisły. W latach 
przedwojennych należała do rodziny Łopuskich, 
a właścicielka willi Helena Łopuska prowadziła tu 
niezwykle ciekawy artystyczny dom. Częstymi go-
śćmi byli malarz Jan Wydra i poeta Józef Czecho-
wicz. Łączyła ich sztuka, ale również zamiłowanie 
do spirytyzmu, przeżyć metafizycznych. Dom ten 
był więc tym bardziej pociągający, że Helena, prze-
konana teozofka, znająca swoje poprzednie wcie-
lenia, była osobą widzącą przyszłość. Latem 1920 
roku podobno odwiedził ją Józef Piłsudski, czekający 
na odpowiedni czas rozpoczęcia operacji przeciwko 
bolszewikom. Helena przepowiedziała mu wiktorię. 
O swojej willi mówiła, że będzie ona w kolejnych 
dekadach podupadać, aż będzie tu bardzo, bardzo 
źle… Po wojnie Łopuska przekazała willę zakonowi 
betanek. Paweł Huelle pisze dramat, którego część 
dzieje się w międzywojniu, a część to mocno osa-
dzona w rzeczywistości historia nieszczęsnych kazi-
mierskich zakonnic. Oba wątki łączy miejsce – Willa 
Łopuszanka i jej niezwykły genius loci. W sztuce 
pojawia się też wątek wizyty Marszałka.

Pani dziedziczka sama 
weszła

Pani Agnieszka Koecher-Hensel, jedna z obec-
nych właścicielek dworu w Bronicach, opowiada, że 
rodzina starała się o odzyskanie majątku od początku 
lat dziewięćdziesiątych. Podstawą roszczeń rodziny 
było to, że majątek odebrano im niezgodnie z prze-
pisami ustawy o reformie rolnej.

– Nie staraliśmy się o odzyskanie całości majątku. 
To są bardzo dobre ziemie, przekazane zresztą już 
dawno prywatnym rolnikom. Mieliśmy ją chłopom 
odbierać? Dziadek przewróciłby się w grobie!

Dziadek, czyli Antoni Wołk-Łaniewski, ostatni 
dziedzic majątku, w skład którego wchodziły Broni-
ce, Drzewce i Łopatki, był postępowym, gruntownie 
wykształconym właścicielem ziemskim. W Bronicach 
ufundował szkołę, dbał o zapewnienie opieki medycz-
nej, traktował swoich „dworskich” z odpowiedzialno-
ścią i szacunkiem. Stąd bardzo dobre relacje, które 
trwały także po wojnie, choć zniknął dawny świat 
i zależność jednych ludzi od drugich.

– Dziadek z babcią nigdy tu nie wrócili, nato-
miast mama za nic miała sobie zakaz zbliżania się do 
byłego majątku i wpadała tu dość często. Któregoś 
lata przyjechała tu z moimi synami. Pan Micha-
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lewski, mieszkaniec Bronic, zorganizował dla nich 
przejażdżkę konno wierzchem. Potem wzruszony 
opowiadał, że pani dziedziczka sama weszła na ko-
nia, nikt jej nie podnosił. A miała wtedy ponad 
osiemdziesiąt lat. Bardzo kochała konie, właściwie 
wychowała się w stajni – opowiada pani Agniesz-
ka. – Dziadek hodował konie czystej krwi arabskiej. 
Tak wyrażał się jego patriotyzm – żeby pokazać, że 
jesteśmy dobrzy, że potrafimy. Nasze konie, nasze 
krowy miały być najlepsze, zdobywały nagrody na 
krajowych i zagranicznych wystawach zwierząt.

Po wojnie 15 hektarów parku poszło pod topór. 
Dwór niszczał. Ceglane budynki gospodarcze zni-
kały w oczach, by odradzać się w postaci kurników 
w okolicznych gospodarstwach. Nowych właścicieli 
znalazło także wyposażenie oraz kaflowe piece. Ru-
ina dworu na początku lat siedemdziesiątych została 
wpisana na listę zabytków i przekazana Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego 
w Lublinie z przeznaczeniem na magazyny książek. 
Budynek dzięki temu ocalał, ale przez dziesięciole-
cia pozostawał zamknięty i niedostępny dla lokalnej 
społeczności. Ostatecznie, w grudniu 2014 roku, 
dwór z częścią gruntów wrócił do spadkobierców.

Emeryci na włościach
– Odetchnęliśmy z ulgą, ale jednocześnie wie-

dzieliśmy, że teraz zaczną się kłopoty. Bo dom jest 
zabytkiem, wszystkie remonty trzeba robić zgodnie 
ze sztuką konserwatorską. A to są rzeczy kosztowne, 
a my wszyscy jesteśmy emerytami sfery budżetowej! 
– pani Agnieszka robi przerwę, zapalając kolejnego 
papierosa. – Współwłaścicielami dworu jest obecnie 
siedmioro wnucząt Antoniego Wołk-Łaniewskiego. 
Staramy się, żeby to miejsce ożyło jako dom rodzinny 
i dom artystów. Takie były tradycje rodzinne i nadal 
część naszej rodziny ma skłonności artystyczne. Na-
wet jeśli nie uprawiamy sztuki, to zajmujemy się nią 
od strony krytycznej czy naukowej. Np. najstarszy 
spośród nas, Krzysztof Żaboklicki, to profesor ita-
lianista, były dyrektor Stacji Naukowej Polskiej Aka-
demii Nauk w Rzymie, tłumacz i literaturoznawca. 
Kacper Miklaszewski zajmował się badaniem psycho-
logicznych podstaw uczenia się w dziedzinie muzyki, 
obecnie jest krytykiem i dziennikarzem muzycznym, 
prowadzi audycje w II Programie Polskiego Radia. 
Moja siostra Ewa jest indologiem, całe życie praco-
wała jako redaktor w Ossolineum. Nasza mama była 
wybitnym tłumaczem i znawcą literatury tureckiej. 
Ja poszłam w zainteresowania taty, Jana Koechera, 
który był aktorem i reżyserem i jestem historykiem 
teatru. Pracuję w Instytucie Sztuki PAN w redakcji 
„Pamiętnika Teatralnego” i wykładam historię sce-
nografii na Wydziale Scenografii ASP w Warszawie. 
I stąd te nasze szaleństwa teatralne tu, w Bronicach!

Agnieszka Koecher-Hensel
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Babcia spirytystka
Sztuka „Zamknęły się oczy ziemi” pokazywa-

na była na Warszawskich Spotkaniach Teatralnych 
w 2011 roku

– Ja w tych spotkaniach wyjątkowo nie uczest-
niczyłam – wspomina pani Agnieszka. – Natomiast 
moja siostra, która do teatru nie chodzi, za to dużo 
czyta, w tym recenzje, przeczytała w „Gazecie Wy-
borczej” o tym, że pierwowzorem bohaterki w nowej 
sztuce Huellego jest Helena Łopuska z Kazimierza. 
A Helena Łopuska jest naszą prababcią! Dokładnie 
rzecz ujmując, była drugą żoną mojego pradziadka, 
Jana Łopuskiego, macochą naszej babci.

Kiedy Agnieszka Koecher-Hensel zapoznała się 
z treścią sztuki, chciała dowiedzieć się, czy autor do-
tarł może do dokumentów potwierdzających rzeko-
my kontakt Heleny Łopuskiej z Piłsudskim. 

– W domu było mnóstwo opowieści o jej zdol-
nościach, o osobach, z którymi się przyjaźniła, ale 
o Piłsudskim się nie mówiło. Wydaje się to jednak 
bardzo prawdopodobne, bo wiem o tym z innych 
źródeł, że latem 1920 roku Marszałek był z rodziną 
na Lubelszczyźnie, w Nałęczowie i odwiedzał wów-
czas wróżkę. 

Z autorem „Zamknęły się oczy ziemi” skontak-
towała się poprzez łańcuszek znajomych. Wątek 
wróżenia Marszałkowi przez Łopuską okazał się 

niemal pewny, choć od niemal pewny do licentia 
poetica droga krótka. Wtedy pojawił się pomysł, 
by wystawić sztukę w Bronicach, w formie czytania 
performatywnego. Do współpracy, tak jak w przy-
padku wcześniejszych działań teatralnych w Bro-
nicach, zaprosiła Karolinę Kirsz, młodą reżyserkę 
współpracującą z wieloma warszawskimi teatrami, 
Pawła Pasztę, reżysera, który niedawno został dy-
rektorem artystycznym Teatru w Toruniu, a tym 
razem wystąpił jako aktor.

– Dobór obsady był oczywiście w rękach Karo-
liny. Wybierała aktorów, których znała, o których 
wiedziała, że praca z nimi będzie przyjemnością, że 
będzie wzajemną inspiracją, wymianą doświadczeń. 
W Bronicach pojawiła się więc Jola Olszewska, An-
drzej Blumenfeld, Hania Klepacka, szalona śpiewa-
jąco-grająca, i inni młodzi, co to życie przed nimi.

We dworze
Długo czekaliśmy na przybycie ostatnich gości, 

bo pociąg z Warszawy spóźnił się. Od razu na myśl 
przyszło, że z dworu posłano na stację konie, ale 
pewnie goście dotarli na miejsce raczej taksówką. 
A pociągi lada dzień przestaną kursować, bo linia 
Warszawa – Lublin przez dwa lata będzie remonto-
wana. Paweł Huelle w czarnym garniturze i słom-
kowym kapeluszu bawił rozmową damę w okazałej 



kolii, siedząc na tych samych skromnych krzeseł-
kach, na których ja dziś próbuję wydukać z siebie od-
powiedź na pytanie, co jest w środku. Krążąc wśród 
gości czekających na seans, usłyszałam teatralną 
anegdotkę Autora, że najlepiej siadać na widowni 
w ostatnim rzędzie po prawej stronie. Kiedy dano 
hasło do zajęcia miejsc, spragniona kontaktu z akto-
rami publika zajęła miejsca przy zaimprowizowanej 
scenie, a mnie zostały te w ostatnim rzędzie. Skoro 
Autor usiadł obok, zapytałam o wyjaśnienie waloru 
właśnie tego miejsca.

– Bo można łatwo i niepostrzeżenie wyjść, proszę 
Pani, tak mnie nauczono w teatrze – odpowiedział. 
Dodał też już całkiem na poważnie, że mimo poważ-
nych kłopotów osobistych, nie mogło go tu dziś nie 
być, bo sytuacja jest wyjątkowa… I oczywiście nie 
ulotnił się po angielsku, tylko z zainteresowaniem 

przypatrywał się, jak jego dramat wygląda w bro-
nickiej adaptacji, w domu, w którym bywała jego 
bohaterka.

Tymczasem dom tętni nowym życiem. Już w naj-
bliższych miesiącach będzie tu realizowany projekt 
„Teatr Pamięci”, poważne przedsięwzięcie z udziałem 
środków unijnych. Znowu pojawią się tu reżyserzy, 
animatorzy kultury, znowu trudno będzie odróż-
nić rzeczywistość od artystycznej projekcji. Projekt 
adresowany jest do lokalnej młodzieży, która pod 
okiem instruktorów będzie zbierać historię mówioną, 
a na kanwach zarejestrowanych wspomnień budo-
wać spektakle, instalacje, ćwiczyć pracę z emocjami, 
wcielać się w role różnych postaci. W przestrzeni 
dworu ożyje historia, przywołani zostaną ludzie, 
którzy ją tworzyli, ale co najważniejsze – będzie tu 
dziać się współczesność. 

22 magazyn lubelski (48) 2017





społeczeństwo

DISCO
tekst Jacek Słowik | foto Andrzej Mikulski

„Hej, hej, bawmy się, wszyscy ręce w górę/ Hej, hej, śmiejmy się, rozwalmy tę budę” 
skanduje przeszło siedmiotysięczny tłum na Arenie Lublin. Wszyscy uśmiechnięci, 
pełni energii. Niektóre z kobiet obdarowane kwiatami przez swoich mężczyzn, jakby 
zostały zabrane tu na randkę. Panowie z kolei spacerują po murawie stadionu, lekko 
podrygując, by nie rozlać dierżonego w dłoni kubka złocistego trunku. Do tańców 
i śpiewów poderwał ich nowy hit Czadomana, gwiazdora disco polo. Artysta wystąpił 
w charakterystycznym dla siebie czerwonym uniformie, T-shircie z logo Czadomana 
i żółtych, wysokich glanach. Oprócz niego na koncercie z okazji 25-lecia muzyki disco 
polo na Arenie Lublin znaleźli się także Bayer Full, Shazza, Weekend czy MIG. Polskie 
disco rośnie w siłę z zawrotną szybkością. I nawet nieuważny obserwator dostrzeże to 
zjawisko – również na ulicach Lublina.

Polo 
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Muzyka disco polo wraca do łask i podbija kon-
certowe sale oraz media. Wykonawcy tego gatunku 
stają się celebrytami – TVP organizuje gale disco 
polo i produkuje serial dokumentalny o jego miło-
śnikach. Zenon Martyniuk pojawia się w programach 
śniadaniowych, muzycznych, a nawet interwencyj-
nych, wystarczy przypomnieć jego występ podczas 
jednego z odcinków „Sprawy dla reportera”. Z kolei 
Tomasz Niecik, autor hitów „Cztery osiemnastki” czy 
„Mega gość” wziął udział w programie TVN „Agent 
Gwiazdy”. Ich przeboje zbierają miliony wyświetleń na 
YouTube, a covery pojawiają się pod każdą postacią. 
Nawet podczas tegorocznej edycji lubelskiego festi-
walu Wschód Kultury Inne Brzmienia nie obyło się 
bez akcentów disco polo. Uczestnicy cyklu warsztatów 
Małe Inne Brzmienia razem z muzykiem Łukaszem 
Jemiołą przygotowali swoją interpretację hitu grupy 
Akcent – „Przez twe oczy zielone”. Ze skocznej, lu-
dycznej opowiastki o miłości stworzyli liryczną, lekko 
kabaretową wersję z elementami teatralnej melodekla-
macji. Ale słowa pozostały. Nawiązanie do wielkiego 
przeboju disco polo również.

Modny ciuch ubieram, 
żel we włosy wcieram

– A może tutaj pójdziemy? – pada z ust chłopaka 
wskazującego głową na klub Banana Dance w Lubli-
nie. Propozycja spotyka się jednak z szybką i zdecy-
dowaną reakcją towarzyszki: – Żartujesz? To jest klub 
z disco polo! Mimo to, po kilku minutach pojawią się 
pierwsi chętni do pląsów. Stoimy przed wejściem do 
wyremontowanego budynku z kolorowym neonem, 
w którym kiedyś znajdowało się kino Wyzwolenie, 
a jeszcze do niedawna klub z muzyką elektroniczną. 
Jedni z odrazą omijają ten przybytek, inni wchodzą 
do klubu pewnym krokiem. Jest grupa nietrzeźwych 
mężczyzn, pojawiają się roześmiane i elegancko ubra-
ne kobiety. Pozdrawiają ochronę serdecznym „dobry 
wieczór” i po wymianie kilku uprzejmości wchodzą 
do środka. A plan mają bardzo prosty – świetnie 
się bawić. Takich osób na parkiecie jest znacznie 
więcej. Tańczą lub przynajmniej bujają głową w rytm 
skocznej, pulsującej jednostajnym rytmem muzyki. 
U kobiet dominują sukienki. Panowie postawili na 
jeans, koszulę, często również na marynarkę. Do 
tego trampki, adidasy lub eleganckie buty. Styl lekko 
casualowy. – W odróżnieniu od klubu, który był tu 
wcześniej, mamy nieco wyższą średnią wieku. Około 
30 lat – mówi Paweł Gajowiak, kierownik „Banany”. 
– Klient nastawiony jest przede wszystkim na zabawę 
i muzykę, którą zna z lat swojej młodości.

Przed północą wewnątrz jest około setki gości. 
Z głośników słychać przekrój gatunku. A gdy padają 
pierwsze akordy najsłynniejszego „Przez twe oczy, te 
oczy zielone, oszalałem” wszyscy ruszają na parkiet. 
Sukienki wirują, poły marynarek niemal fruwają, 

zabawa rusza na całego. Hit ma na kanale YouTube 
ponad 105 milionów odsłon. Paweł Gajowiak nie 
ukrywa, że sam jeszcze uczy się tej muzyki i ocze-
kiwań przychodzących tu klientów. Największą po-
pularnością cieszą się koncerty, uczestniczy w nich 
nawet kilkaset osób. – Na początku ludzie bywają 
uprzedzeni, znając obiegowe opinie o disco polo. Ale 
jeśli ktoś do nas przyjdzie i zobaczy, jak to wygląda od 
środka, to będzie się dobrze bawił – dodaje. 

Podobnie jest w klubie, który powstał w podzie-
miach dawnej Galerii Centrum w Lublinie. Wśród 
gości są Przemek i Kasia. Studenci. Lubią disco 
polo i chętnie się przy nim bawią. Zwłaszcza do 
tego „współczesnego”, bo – jak zgodnie twierdzą 
– „starsze jest słabe”. Zamiast piosenek Bayer Full 
wybierają więc Weekend, Czadomana czy Marcusa 
P, który tego wieczoru gra tu koncert. Podobnie jak 
Dorota, która ze swoją znajomą wybrały to miejsce 
na wieczór panieński przyjaciółki. Obie w szampań-
skich nastrojach. Nie ukrywają, że uwielbiają bawić 
się przy disco polo. Zaprzeczają też opinii, że tej 
muzyki słuchają wyłącznie ludzie z prowincji albo 
osoby o niższym statusie społecznym. – Obie spra-
wujemy stanowiska kierownicze – zaznaczają. 

Hej, hej, bawmy się
To, że disco polo jednoczy wszystkie społecz-

ne grupy, stwierdza także Paweł Gajowiak. Z jego 
obserwacji wynika, że przy tych rytmach bawią się 
także lekarze czy prawnicy. Wśród nich jest Jakub, 
aktualnie na aplikacji adwokackiej. Poza działalnością 
zawodową zajmuje się organizacją koncertów i wy-
darzeń, na których pojawia się disco polo. Realizuje 
imprezy na Lubelszczyźnie, ale też w mazowieckim 
czy świętokrzyskim. – Jedyne miejsce, gdzie popyt na 
disco polo jest słaby, to Warszawa. W każdej innej 
miejscowości zespoły grające taką muzykę są pożądane. 
Choć i to ostatnio się zmieniło za sprawą gali jubile-
uszowej na 25-lecie istnienia muzyki disco polo, która 
w czerwcu odbyła się na warszawskim stadionie Polonii.

Jego firma już od dziesięciu lat zajmuje się organi-
zacją wszelkiego rodzaju wydarzeń okolicznościowych, 
takich jak dni miasta czy dożynki. – Te imprezy nie 
mają racji bytu bez disco polo – tłumaczy. Teksty pio-
senek zna każdy, a w niektórych miejscowościach na 
koncerty przychodzi po 6–7 tysięcy osób. Ale nie 
zawsze było tak dobrze. Kilka lat temu gatunek miał 
swój gorszy okres. – Mniej więcej w latach 1998–2000 
odnotowaliśmy zmiejszone zainteresowanie – wspomi-
na Robert Kiełczewski z Green Star Music. Sprzedaż 
płyt drastycznie spadła, a wiele zespołów, które nie 
miały mocno ugruntowanej pozycji, musiało zawiesić 
działalność. Firma, którą współtworzy, jest na rynku 
muzycznym od 26 lat, czyli od początku istnienia tego 
gatunku w Polsce, choć pierwsze zalążki disco polo 
pojawiły się już w latach 80. To wtedy razem z po-
pularyzacją instrumentów elektronicznych takich jak 
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syntezatory pojawiać zaczęły się kasety magnetofonowe 
z przearanżowanymi na mocno taneczne brzmienie, zna-
nymi już piosenkami biesiadnymi. To chwyciło Polaków 
za serca i rynek zalały miliony kaset sprzedawanych na 
targowiskach czy bazarach, często prosto z chodnika, 
na którym rozkładano je jedynie na kocu. Albo z łóżka 
polowego czy samochodu. Dlatego pierwotnie disco polo 
nazywano muzyką chodnikową. Po ponad 30 latach od 
momentu narodzin gatunku, wiele się w nim zmieniło. 
Artyści dysponują nowoczesnym sprzętem, profesjonal-
nym zapleczem, a zagraniczne wzorce aranżacyjne chęt-
nie adaptowane są do ich utworów. Pomimo ewolucji 
gatunku, pewne elementy pozostały stałe – prostota 
linii melodycznej, rytmu czy harmonii. –Melodyka jest 
chwytliwa i wpada w ucho – wyjaśnia dr Rafał Rozmus, 
lubelski kompozytor i muzykolog. Jednocześnie stwier-
dza, że ocena wartości tej muzyki zawsze jest subiek-
tywna i najczęściej wynika z porównywania jej z innymi 
gatunkami. Zadaniem disco polo jest przede wszystkim 
skłonienie do tańca i zabawy. – To zadanie znakomicie 
spełnia i przede wszystkim pod kątem tej użyteczności trzeba 
na tę muzykę patrzeć – tłumaczy. Wturuje mu Robert 
Kiełczewski, który na zarzut prostego przekazu odpo-
wiada wprost. – Teksty mają docierać do ludzi. Być łatwe, 
proste i przystępne. I wie, co mówi. Pod jego skrzydłami 
znajdują się największe aktualnie gwiazdy disco polo, 
takie jak Zenek Martyniuk, zespół Boys czy Ekstazy. 
To właśnie oni najczęściej wyruszają w trasy i równie 
często pojawiają się w telewizji. Zaraz obok takich grup, 
jak np. Piękni i Młodzi. 

Również Lublin ma swoich wykonawców. Zespół 
Chłopaki z Lublina zajmuje się przede wszystkim gra-
niem na weselach, gdzie disco polo króluje niezmiennie 
od lat, choć w wolnych chwilach próbują swoich sił 
w komponowaniu muzyki. W ubiegłym roku poku-
sili się o nakręcenie teledysku do utworu „Wakacyj-
na dziewczyna”, który przygotowali w wolnym czasie 
między kolejnymi weselami. Klip już ma ponad 100 
tysięcy wyświetleń na kanale YouTube. Ale i tak nie 
jest w stanie pobić innego towaru eksportowego z Lu-
blina – nieistniejącego już duetu Primo, który rozsławił 
nas na całą discopolową Polskę hitem „Lubelski Full”. 
Oryginał piosenki opowiadającej o kondorze, który 
zniósł kilka jaj, a następnie zdechł , ekspresyjnie za-
śpiewany przez występującą na weselach i dancingach 
Iwonę Tomasik, ma do tej pory w sieci blisko 800 
tysięcy odsłon. Utwór powstał na początku lat 90., 
a jego sławę przyspieszyła telewizyjna premiera wide-
oklipu. W 1994 roku „Lubelski Full” zajął I miejsce na 
liście przebojów audycji Barachołka w Radio Lublin.

Ona czuje we mnie 
piniądz

– Na rynku koncertowym 70% należy do disco polo – 
tłumaczy Robert Kiełczewski. Nie trudno się też domy-
ślić, że za tak dużym popytem i dominacją koncertową 
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idą w parze również pieniądze. Te przyciągają z kolei 
artystów z innych środowisk muzycznych, choć ci 
niechętnie przyznają się do współpracy z grupami 
grającymi disco polo. – Naprawdę wielu muzyków 
popowych czy rockowych przychodzi do nas i kompo-
nuje utwory dla topowych wykonawców polskiego disco 
– wyjaśnia szef Green Star. Większość z nich chce 
jednak pozostać anonimowym. Do tej muzyki ścią-
gają ich przede wszystkim pieniądze. Jeśli chodzi 
o sprzedaż płyt, to utrzymuje się ona na podobnym 
poziomie, jak w przypadku innych gatunków. Choć 
w zestawieniu na stronie Związku Producentów Au-
dio-Video na liście zdobywców platynowych płyt 
jest wielu artystów tworzących disco polo. Album 
grupy Akcent „Przekorny los” w tym roku pokrył 
się podwójną platyną, co oznacza, że został sprzedany 
w nakładzie ponad 35 tys. płyt. 

Jednak to, co przede wszystkim wypełnia portfe-
le gwiazd disco polo, to występy sceniczne. Czołowi 
artyści żądają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych za 
koncert. A tych potrafią zagrać 3 lub 4 dziennie. Ze-
nek Martyniuk za występ na dużej scenie plenerowej 
inkasuje około 25 tysięcy złotych. Zaledwie 5 tysię-
cy złotych mniej życzy sobie grupa Piękni i Młodzi. 

Dzięki tak dużym zyskom artyści oraz firmy fonogra-
ficzne produkujące disco polo przyciągają coraz więcej 
profesjonalnych i popularnych muzyków. To z kolei 
podnosi jakość produkcji, która przekłada się na coraz 
szersze grono odbiorców. Niektórzy artyści otwarcie 
próbują uszczknąć trochę z popularności gatunku. 
Coraz popularniejsze są bowiem covery discopolo-
wych hitów, które pojawiają się na YouTube. Prym 
wiedzie tutaj artysta Cezik czy raper Sobota. Ale po 
ubiegłorocznym koncercie sylwestrowym również Ma-
ryla Rodowicz jest kojarzona ze wspólnym występem 
z Zenkiem Martyniukiem. Skalę zjawiska można było 
zobaczyć też podczas odbywającego się 1 lipca na Are-
nie Lublin Polo TV Hit Festiwalu. Na samochodach 
zaparkowanych przed Areną Lublin podczas wyda-
rzenia dominowały rejestracje z bliższych i dalszych 
okolic Lublina. – Ta muzyka to pewien fenomen, który 
trudno wyjaśnić. Część ludzi nie przyznaje się do słucha-
nia disco polo, ale gdy już znajdą się na imprezie w tym 
klimacie, znają słowa i świetnie się bawią – kwituje Rafał 
Rozmus, podkreślając jednocześnie, że disco polo nie 
jest w kręgu również jego zainteresowań. 
* Imiona niektórych bohaterów zostały zmienione 
na ich prośbę.



biznes

– To już 10 lat od utworzenia na bazie Euro-Par-
ku Mielec podstrefy ekonomicznej w Lublinie. 
Jakie wnioski nasuwają się po pierwszej dekadzie 
jej funkcjonowania?
– Przede wszystkim, że była to najlepsza możliwa 
decyzja. Efekty funkcjonowania Podstrefy Lublin 
przez ostatnie 10 lat wyraźnie pokazują, jak trafne 
i potrzebne były działania, które finalnie doprowa-
dziły do utworzenia podstrefy. Gospodarka miasta 
zdecydowanie potrzebowała bodźca do zwiększenia 
dynamiki rozwoju. Wiele firm lokalnych rozważało 
zwiększenie zaangażowania w mieście przy jedno-
czesnym zainteresowaniu Lublinem przez podmioty 
zewnętrzne. Przedsiębiorstwa te, zarówno lokalne, 
jak i dotychczas nieobecne w Lublinie, potrzebo-
wały argumentu, który przeważyłby szalę decyzji 
o inwestycji na korzyść miasta. I strefa ekonomicz-
na w połączeniu z naszym lokalnym zwolnieniem 
z podatku od nieruchomości dla inwestycji na tym 
terenie stała się tym istotnym argumentem, któ-
ry przyspieszył rozkwit gospodarki miasta Lublin. 
W ciągu 10 lat udało się zaktywizować gospodarczo 
tereny na Felinie, których potencjał był wcześniej 
całkowicie niewykorzystany. Co więcej, utworzenie 
Podstrefy Lublin i promocja korzyści z nią związa-
nych zachęciła niektóre firmy do zastosowania spe-
cjalnej procedury obejmowania własnych gruntów 
prywatnych specjalną strefą ekonomiczną. Tak było 

w przypadku chociażby MW Lublin i Daewon Eu-
rope, firm działających na terenie dawnej fabryki 
samochodów ciężarowych w Lublinie. Inwestycje te 
idealnie wpasowały się w działania związane z rewita-
lizacją obszaru po FSC i odbudową przedsiębiorczo-
ści na tym terenie po upadku fabryki. Widać zatem 
wyraźnie, że Podstrefa Lublin była odpowiedzią na 
potrzeby lokalnego biznesu, który otrzymał solidne 
wsparcie dla dalszego rozwoju.

– Jakie były przyczyny jej utworzenia, kim są 
pomysłodawcy?
– Pomysł utworzenia w Lublinie podstrefy specjalnej 
strefy ekonomicznej był odpowiedzią na potrzebę 
przyciągania do Lublina inwestycji. Szczerze mówiąc, 
dziwiłem się ówczesnym władzom Lublina, że nie 
skorzystały z rozwiązania, które tak dobrze sprawdza 
się w wielu innych polskich miastach. Potencjalni 
inwestorzy wyraźnie sygnalizowali, że lokalizacyj-
nie Lublin spełnia ich oczekiwania, ale bez strefy 
ekonomicznej wybiorą ofertę innego miasta, zatem 
atrakcyjność inwestycyjna miasta znacząco traciła na 
rzecz innych miast i gmin, które tak istotne wspar-
cie, jakim jest zwolnienie z podatku dochodowego, 
mogły przedsiębiorcom zaoferować. Realizacja śmia-
łej wizji utworzenia Specjalnej Strefy Ekonomicznej 
w Lublinie była możliwa dopiero za kadencji pre-
zydenta Adama Wasilewskiego, gdy jako zastępca 

10 LAT 
lubelskiej strefy 
ekonomicznej

O potrzebie i korzyściach wynikających 
z funkcjonowania podstrefy 

ekonomicznej na lubelskim Felinie, 
o tym, jak jej wyniki przekładają 

się na jakość życia mieszkańców 
i o perspektywach jej rozbudowy 

z dr. Krzysztofem Żukiem, prezydentem 
Miasta Lublin, rozmawia Piotr Nowacki. 
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prezydenta odpowiadałem za inwestycje. Podstrefa 
Lublin została utworzona dopiero 24 września 2007 
roku. O tym, czy takie rozwiązanie było Lublinowi 
potrzebne, mówią liczby. Obecnie w lubelskiej strefie 
ulokowanych jest 58 firm, z których 42 już prowadzi 
działalność. Zadeklarowały one inwestycje w wy-
sokości ponad 1 mld złotych, ale już teraz nakłady 
inwestycyjne przedsiębiorstw ze strefy przekroczyły 
1,4 mld złotych. Podobnie wygląda sytuacja w od-
niesieniu do miejsc pracy – deklaracje mówiły o 1600 
nowych miejsc pracy, a już dziś tych miejsc jest 
przeszło 2400. Dodając do tego utrzymane miejsca 
pracy, dzięki inwestycjom w strefie ekonomicznej, 
otrzymujemy liczbę ponad 3600 osób pracujących 
w firmach ulokowanych w Podstrefie Lublin. 

– W takim razie kim są inwestorzy występujący 
w strefie? Jak na przestrzeni lat ukształtowała się 
wielkość inwestycji?
– Po pierwszym roku funkcjonowania strefy, czy-
li na koniec 2008 roku, Podstrefę Lublin wybrały 
trzy firmy, a deklarowane nakłady wyniosły 262 mln 
złotych przy zrealizowanych nakładach na poziomie 
157 mln złotych. Pięć lat później 25 firm zadekla-
rowało zainwestowanie 689 mln złotych i na koniec 
2013 roku zrealizowały nakłady na poziomie 510 
mln złotych. Obecnie zbliżamy się do poziomu 60 
przedsiębiorstw w Podstrefie Lublin, a zrealizowane 
nakłady sięgają 1,5 mld złotych. Przedsiębiorstwa te 
reprezentują wiele różnych sektorów gospodarki, 
są to zarówno firmy przemysłowe, jak i usługowe. 
Dominują inwestycje związane z sektorem maszy-
nowym – np. GT85, ABM Greiffenberger, ale są 
również przedstawiciele branży metalowej (Aliplast, 
Ball Packaging Europe), spożywczej (m.in. Europiek, 
Lubella) czy logistycznej (Rohlig Suus). 

Warto również wspomnieć, że początkowo Pod-
strefa Lublin obejmowała 70 ha i była sukcesywnie 
rozszerzana w latach 2009, 2010 i 2015, by osiągnąć 
obecne 128 ha. Jeszcze w 2013 roku stopień zago-
spodarowania nieruchomości w Podstrefie Lublin 
wynosił poniżej 50%, a obecnie przeszło 90% nieru-
chomości niezabudowanych objętych strefą w Lubli-
nie ma właściciela realizującego projekt inwestycyjny. 

– Jaka część inwestorów to firmy z Lublina i Lu-
belszczyzny, a jaką częścią są przedsiębiorcy spoza 
regionu, którzy do tej pory u nas nie inwestowali?
– Jeśli klasyfikować inwestorów jako zewnętrznych 
tylko na podstawie adresu siedziby, wtedy w Pod-
strefie Lublin przewagę będą mieli inwestorzy spoza 
regionu. Na terenie Podstrefy Lublin funkcjonują 
między innymi firmy pochodzące z Niemiec, Holan-
dii, Francji, Luksemburga, Belgii, Włoch, Korei Płd. 
czy Izraela. Są także przypadki firm, które posiadały 
w Lublinie biuro sprzedaży, a następnie zdecydowały 
się na budowę zakładu produkcyjnego na terenie 
Podstrefy Lublin. Jeżeli mówimy o lokalnych fir-

mach, które „przeniosły” działalność do strefy, to 
w większości przypadków wiązało się to z urucho-
mieniem nowego zakładu produkcyjnego czy nowej 
działalności, która bez strefy nie byłaby realizowana 
w Lublinie. Zdarzają się również sytuacje, że dana 
inwestycja przyciąga za sobą kolejnego inwestora 
będącego głównym kooperantem lub poddostawcą 
firmy. 

– Jak najprościej wytłumaczyć, jaki wpływ na życie 
mieszkańców Lublina mają inwestycje na Felinie?
– Rozwój gospodarczy miasta, możliwy m.in. dzię-
ki nowym inwestorom w strefie ekonomicznej 
i powstającym tam nowym miejscom pracy, bez-
pośrednio przekłada się na wiele wskaźników spo-
łeczno-gospodarczych. Pomijając fakt ponad 3600 
osób pracujących w firmach na terenie Podstrefy 
Lublin, to w samym Lublinie stopa bezrobocia spa-
dła do rekordowo niskiego poziomu 6,6% – to naj-
niższy poziom w historii Lublina od 1989 r. Warto 
w tym miejscu wspomnieć o efekcie mnożnikowym 
Podstrefy Lublin. Analizy wskazują, że każde jedno 
utworzone nowe miejsce pracy w strefie generuje 1,3 
nowego etatu w firmach poza strefą. Wyraźne oży-
wienie widać również w rozwoju przedsiębiorczości 
w mieście. W latach 2010–2016 dynamika wzrostu 
podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON 
w Lublinie wyniosła ponad 106%. Mieszkańcy mia-
sta dostrzegają rozkwit gospodarczy i sami zaczynają 
realizować własne pomysły, często jako odpowiedź na 
potrzeby kooperacyjne nowych inwestorów w Lu-
blinie. Dzięki nowym inwestycjom w Lublinie oraz 
reinwestycjom obecnych podmiotów gospodarczych 
znacznie łatwiej jest znaleźć lub zmienić pracę. Za 
tym wszystkim podąża również wzrost przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia. W 2016 roku, 
w stosunku do roku 2010, wspomniane przeciętne 
wynagrodzenie w przemyśle wzrosło o blisko 15%. 
Są to istotne czynniki, które wyraźnie pokazują, że 
nowe inwestycje w Lublinie pozytywnie wpłynęły 
nie tylko na sytuację gospodarki miasta, ale również 
realnie przekładają się na życie mieszkańców.

– Porozmawiajmy o korzyściach, które mogą czer-
pać inwestorzy pochodzący z Lublina i do tej pory 
tu działający. Dzięki podstrefie korzystają z ulg po-
datkowych, np. podatku od nieruchomości. To 
strata dla budżetu miasta, który do tej pory był 
przez nie zasilany.
– Niezależnie od wcześniejszej lokalizacji, każdy 
podmiot, którego rodzaj działalności pozwala na 
uzyskanie pozwolenia na prowadzenie działalności 
w strefie ekonomicznej, uzyskuje pomoc w postaci 
zwolnienia z podatku dochodowego. Jest to forma 
pomocy publicznej dostępna jedynie na terenach 
objętych specjalną strefą ekonomiczną. Z kolei do-
datkowym atutem, wprowadzonym przez miasto, 
jest zwolnienie z podatku od nieruchomości. W tym 

10 LAT 
lubelskiej strefy 
ekonomicznej
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miejscu podkreślę, że takie zwolnienie jest również 
dostępne dla inwestycji poza Podstrefą Lublin, ale 
na terenie miasta Lublin – różnica dotyczy długości 
takiego zwolnienia. Na terenie Podstrefy Lublin do-
stępne jest zwolnienie od podatku od nieruchomości 
w wymiarze 4 lat dla nieruchomości niezabudowanej 
i 4 lat dla budynków, z kolei poza strefą okresy te 
wynoszą od 2 do 3 lat, zależnie od wielkości in-
westycji. Zwolnienie z podatku od nieruchomości 
nie powinno być nazywane stratą dla budżetu mia-
sta. Proszę pamiętać, że podatek będzie płacony po 
upływie okresu zwolnienia, a spora część inwesty-
cji w ogóle by nie powstała, gdyby nie taka forma 
wsparcia inwestycji w mieście. Bez inwestora wpływ 
wynosiłby 0, a w sytuacji zwolnienia wynosi on 0, ale 
tylko przez czas obowiązywania zwolnienia. W 2010 
roku kwota udzielonych zwolnień z tytułu podat-
ku od nieruchomości w Podstrefie Lublin wyniosła 
688 tys. zł, przy wpływach na poziomie 313 tys. zł. 
Z kolei w ubiegłym roku łączna kwota udzielonych 
zwolnień wyniosła 2,6 mln złotych, a wpływy prze-
kroczyły 4,3 mln zł. Widać zatem wyraźnie o ile 
szybciej rosną wpływy z tytułu podatku w stosunku 
do kwoty udzielonego zwolnienia. Oznacza to realną 
korzyść dla budżetu miasta, choć faktycznie odłożoną 
w czasie.

– Jakie są plany w zakresie przyciągania kolejnych 
inwestorów? 
– W związku z zagospodarowaniem praktycznie 
wszystkich wolnych nieruchomości na terenie 
Podstrefy Lublin oferta inwestycyjna miasta sku-
pia się głównie na promowaniu ofert najmu no-
woczesnej powierzchni produkcyjno-magazynowej 
w obiektach MLP Lublin oraz Panattoni Europe. 
Nie trzeba bowiem być właścicielem nieruchomości, 
by skorzystać z pomocy przysługującej w specjalnej 
strefie ekonomicznej. Również najem powierzchni 
uprawnia do zgłoszenia projektu do zarządzającego 
Podstrefą Lublin i uzyskania pozwolenia na pro-
wadzenie działalności w strefie. Nadal planujemy 
rozszerzenie Podstrefy Lublin, aby finalnie osiągnąć 
zamierzone 200 ha terenów inwestycyjnych. Nato-
miast sama strategia przyciągania inwestorów będzie 
zgodna z wcześniej przyjętymi standardami i celami 
– działania nadal będą ukierunkowane na ściąganie 
do Lublina przede wszystkim inwestorów z naszych 
branż priorytetowych, w których Lublin posiada 
określone i ugruntowane przewagi konkurencyjne, 
czyli BPO/SSC, IT, przemysłu spożywczego, moto-
ryzacji, logistyki i transportu, energii odnawialnej, 
ochrony zdrowia i farmacji oraz biotechnologii. 
UK. 
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Firmy planujące inwestycje mają do wyboru szereg form 
finansowania. Często wybierają kredyt inwestycyjny, 
który pozwala na sfinansowanie nawet 80% wartości 
inwestycji oraz na rozłożenie jej kosztów na wiele lat, 
a także umożliwia przedsiębiorcy spłatę kredytu z zysków 
osiąganych ze zrealizowanej inwestycji. Firmy mogą też 
korzystać z możliwości, jakie dają programy unijne. Jest 
to szczególnie istotne w przypadku realizacji projektów, 
których celem jest wdrożenie nowego na rynku rozwiązania, 
co wiąże się zazwyczaj z inwestowaniem w nowe 
i niepewne technologie, a więc również z podwyższonym 
ryzykiem. Jest to bariera dla przedsiębiorców, dlatego 
w perspektywie unijnej na lata 2014-2020 znalazł się m.in. 
kredyt na innowacje technologiczne realizowany przez 
BGK, z pośrednictwem m.in. Banku Millennium. Związana 
jest z nim dotacja w formie premii technologicznej 
w wysokości aż do 6 mln zł, przeznaczona na spłatę kapitału 
kredytu w banku komercyjnym. Pokrywa ona aż do 70% 
kosztów kwalifikowalnych projektu i ma stanowić zachętę 
do podejmowania ryzyka innowacyjnego projektu. Firmy 
z wielu branż bardzo cenią sobie tę możliwość i szukają 
w niej swojej szansy. 

Warto też wspomnieć o nowej gwarancji, która już 
niebawem znajdzie się w ofercie Banku Millennium, 
przeznaczonej dla innowacyjnych przedsiębiorstw. 
Finansowana ze środków unijnych w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oferuje 
zabezpieczenie 80% wartości kredytu, który może 
wynosić aż 2,5 mln euro. Co istotne, gwarancja będzie 
dla klienta bezpłatna, a możliwość jej uzyskania zależeć 
będzie głównie od spełnienia jednego wybranego 
kryterium innowacyjności. Sam proces udzielania 
gwarancji wzorowany jest na sprawdzonej już gwarancji 
de minimis, również realizowanej we współpracy z BGK.

Przedsiębiorcy mogą też finansować inwestycje 
leasingiem. W Millennium Leasing sfinansują w ten sposób 
nie tylko środki transportu, ale całe parki maszynowe 
czy linie produkcyjne oraz długoterminowe i złożone 
inwestycje, także we współpracy z zagranicznymi 
kontrahentami. Doradcy Millennium Leasing służą 

dodatkowo wiedzą ekspercką z zakresu strukturyzacji 
transakcji oraz wsparciem w procesie zakupu m.in. 
w negocjacjach warunków z dostawcami. 

Przedsiębiorcy wiedzą już, że inwestycje mogą oznaczać 
znaczny skok w rozwoju firmy, dlatego chętnie 
korzystają z zewnętrznych źródeł finansowania swoich 
przedsięwzięć. Ważne jest jednak, by szukały banku-
partnera, który ma nie tylko umiejętność analizy 
ich działalności w warstwie finansowej, ale przede 
wszystkim doskonale rozumie ich biznes i ich sposób 
myślenia o strategii rozwoju. Dzięki temu bank, w ścisłej 
współpracy z klientem, jest w stanie opracować 
indywidualne rozwiązania dla każdego z jego projektów. 
To klucz do udanej realizacji inwestycji.

Zmieniające się otoczenie rynkowe, coraz ostrzejsze wymogi procesów 
produkcyjnych oraz nieustanny rozwój technologii stawiają przed firmami wiele 
nowych możliwości, ale też wyzwań inwestycyjnych. Wiąże się to nieodłącznie 
z koniecznością poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania. Bank Millennium 
od kilkunastu lat wspiera pod tym względem polskie i zagraniczne firmy – zarówno 
spółki giełdowe, jak i mniejsze przedsiębiorstwa.

Inwestycje szansą  
na skok w rozwoju firmy

Agnieszka Kucharska
Kierująca Zespołem produktów i procesu kredytowego 
bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium



Huta szkła w Leszkowicach 
W ciągu trzech lat w Leszkowicach koło 
Lubartowa, na działkach sprzedanych 
przez samorząd województwa lubelskiego, 
powstanie huta szkła płaskiego. Inwesto-
rem jest spółka BD Art Glass Lubelskie 
Huty Szkła. Na terenie liczącym 38 

Samsung Electronics w Lublinie
Działający od 2014 roku lubelski oddział 
Convergys Corporation w październiku 
otworzy dla Samsung Electronics Polska 
jedyną w kraju linię kontaktu przed i 
posprzedażowego. W związku z obsługą 
nowego klienta zatrudnienie znajdzie kolej-
ne kilkadziesiąt osób. To międzynarodowa 
firma z sektora usług dla biznesu, obsługu-
jąca podmioty w ponad 150 lokalizacjach 
na całym świecie, z obsługą klienta w 58 
językach. W Lublinie Convergys Corpo-
ration dotychczas zajmował się obsługą w 
językach niemieckim i angielskim klientów 
swojego kontrahenta Telefonica Deut-
schland, zatrudniając w swojej siedzibie 
przy ul. T. Szeligowskiego ponad 120 osób. 
Efektem współpracy firmy z Samsung 
Electronics Polska będzie powstanie tzw. 
linii wsparcia technicznego, dzięki której 
klienci będą mogli uzyskać pomoc w roz-
wiązywaniu problemów technicznych oraz 
pozyskać niezbędne informacje związane z 
produktami czy promocjami firmy. Sam-
sung Electronics to jeden z największych 
na świecie producentów innowacyjnych 
urządzeń elektronicznych – telewizo-
rów, smartfonów, urządzeń ubieralnych, 
tabletów, rozwiązań cyfrowych, systemów 
sieciowych, pamięci, technologii LSI oraz 
rozwiązań LED. (maz)

Wyniki Pride of Poland 
Zaledwie 410 tys. euro przyniosła aukcja 
koni arabskich Pride of Poland w Janowie 
Podlaskim. Najwyższą cenę osiągnę-
ła klacz Prunella – 150 tys. euro. Rok 
temu z wystawionych 31 koni nabywców 
znalazło 16 koni za sumę ponad 1,2 mln 
euro. Janowska aukcja najlepszy wynik 
osiągnęła dwa lata temu, kiedy klacz Pe-
pita została kupiona za 1,4 mln euro, zaś 
24 inne konie zostały sprzedane za 4 mln 
euro. Eksperci doszukują się kilku po-
wodów kiepskich wyników finansowych. 
Począwszy od zwolnienia na początku 
ubiegłego roku prezesów stadniny w 
Janowie – Marka Tarki i w Michałowie – 
Jerzego Białoboka, przez niedopatrzenia 
w opiece nad końmi po niewystarczający 
marketing. Znana na całym świecie aukcja 
Pride of Poland została zorganizowana po 
raz 48. Stadnina w Janowie Podlaskim 
liczy już 200 lat i jest najdłużej działającą 
stadniną w Polsce. Jej znakiem rozpo-
znawczym jest hodowla koni czystej krwi 
arabskiej i koni angloarabskich. Konie z 
Janowa Podlaskiego trafiają najczęściej do 
Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emira-
tów Arabskich, Kuwejtu, USA, Szwajcarii, 
Niemiec i Francji. (maz)

Kolejny rekord na lotnisku 

Czerwiec dla Portu Lotniczego Lublin 
zakończył się z wyjątkowo udanym wyni-
kiem. Zanotowano prawie 15-procentowy 
wzrost liczby pasażerów w porównaniu do 
tego samego okresu z poprzedniego roku, 
obsłużono prawie 5 tys. więcej osób niż 
przed rokiem. Jest to efekt nowych połączeń, 
uruchomionych w ostatnim czasie. Pod 
koniec maja zainaugurowano loty do Liver-
poolu, a od 19 czerwca także do Tel Awiwu. 
Ponadto w czerwcu ruszyły wakacyjne trasy 
do: Burgas, Heraklionu i Barcelony. Ostatni 
z tych kierunków, ze względu na znikome 
zainteresowanie pasażerów, zniknął już 
jednak z rozkładu. Dużym zainteresowaniem 
zarówno wśród Polaków, jak i naszych 
sąsiadów, cieszą się połączenia do Izraela. Ale 
to nie koniec. EasyJet, wiodąca europejska 
tania linia lotnicza, ogłosiła uruchomienie 
nowego połączenia. Od 11 lipca przewoźnik 
wprowadził do sprzedaży bilety na połączenie 
pomiędzy lotniskiem w Świdniku a portem 
lotniczym Malpensa w Mediolanie. Inaugu-
racja lotów na tej trasie została zaplanowana 
na niedzielę 29 października 2017 r. (ag)

konkursu na „Najlepszy Produkt Turystycz-
ny Województwa Lubelskiego 2017”. Tury-
stycznych ofert co roku przybywa, a celem 
konkursu jest wyłonienie tych najbardziej 
atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych 
dla turystów, a także ich popularyzacja. W 
ubiegłym roku trzy pierwsze miejsca zajęły 
kolejno: Lubelska Noc Kultury, Zamojski 
Wehikuł Czasu i apartamenty „W drzewach” 
w Nałęczowie. Zwyczajem konkursu jest 
rekomendacja, jaką otrzymują nagrodzone 
produkty do udziału w ogólnopolskim 
konkursie „Najlepszy Produkt Turystyczny 

– CERTYFIKAT Polskiej Organizacji Tu-
rystycznej”. W poprzednich latach na liście 
tych prestiżowych wyróżnień znalazły się 
m.in. Szlak Zabytków Techniki Wojewódz-
twa Śląskiego, Kanał Augustowski – Szlak 
Papieski, Łódzka Manufaktura, Festiwal 
Przystanek Woodstock, Szlak Orlich Gniazd, 
Szlak Architektury Drewnianej i Park 
Nauki i Rozrywki Krasiejów. Zgłoszenia 
można nadsyłać do 15 września 2017 r. 
poprzez stronę  
www.konkurs.pot.gov.pl. (maz)

biz-njus

(UMWL)

(gal)

(pod)

ha oprócz huty zostanie uruchomiona 
kopalnia piachu, ośrodek badawczo-

-rozwojowy oraz zakład produkujący 
elementy fotowoltaiczne. We wszystkich 
podmiotach zatrudnienie znajdzie około 
300 osób. Huta będzie produkować szkło 
płaskie okienne oraz elewacyjne. W 
budownictwie trwa koniunktura na szkło, 
jednak Polacy są zmuszeni sprowadzać je 
zza granicy. Docelowo huta w Laszkowi-
cach będzie produkować tysiąc ton szkła 
dziennie. (ag)

Konkurs na produkt turystyczny
Lubelska Regionalna Organizacja Tury-
styczna zaprasza do udziału w XV edycji 
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sport

walki i sztuka życia
Sztuki

tekst Aleksandra Biszczad | foto Marcin Pietrusza

Pierwsza polska sekcja 
taekwondo

Spotykamy się w biurze jego firmy w Lublinie. 
Kameralny lokal w kamienicy przy ulicy Chopina 
to jednocześnie siedziba jego firmy specjalizującej 
się w ochronie ludzi i mienia. Jednak wnętrze bar-
dziej przypomina muzeum sportu niż biuro. Pełno 
tu pamiątek – dyplomów, podziękowań, medali 
i zdjęć z różnych podróży. Urodził się i wychował 
w śródmieściu Lublina. Wysoki, dobrze zbudowany, 
charyzmatyczny. Typ gawędziarza, który o sportach 
walki może opowiadać godzinami. 

W latach 60. większość jego rówieśników inte-
resowała się piłką nożną. Co prawda, Jerzy Konarski 
lubił aktywność fizyczną samą w sobie, ale wciąż 
poszukiwał tej jednej jedynej dziedziny. Wszystko się 
zmieniło, gdy w jego ręce wpadły brytyjskie czaso-
pisma opisujące sporty walki. Z pomocą znajomych 
przetłumaczył artykuły, które opisywały techniki ka-
rate. Wkrótce zapisał się do Towarzystwa Krzewienia 
Kultury Fizycznej „Sokół”, które ówcześnie miało 
siedzibę na Starym Mieście w Lublinie. – Zajęcia 
prowadził wykładowca UMCS prof. Bohdan Dziemi-
dok. Był wtedy najlepszym trenerem judo w Lublinie. 
Po dwóch latach moją grupę przejął Henryk Szymaszek, 
potem Janusz Stec. Ja jako najlepszy z grupy zostałem 
jego pomocnikiem, a wkrótce jednym z prowadzących 
treningi – wspomina Jerzy Konarski. W tym cza-
sie uzyskał w judo pierwszego dana, czyli pierwszy 
z dziesięciu stopień mistrzowskiego wtajemniczenia. 
W 1969 r. po raz pierwszy jako zawodnik uczest-
niczył w V Indywidualnych Mistrzostwach Polski 
w judo w Warszawie. Co roku można było podziwiać 
jego umiejętności podczas mistrzostw organizowa-
nych w Lublinie. Zawsze zajmował pierwsze lub dru-
gie miejsce. – W 1971 r. do naszej grupy judo dołączył 

Jest prekursorem taekwondo w 
Polsce. Uczył się od mistrzów 
światowej klasy. Ma na swoim 
koncie liczne sukcesy, wspaniałe 
zawodowe podróże, ale i sporo 
gorzkich doświadczeń. Jego 
historia to gotowy materiał 
na intrygującą książkę. Jerzy 
Konarski, człowiek legenda, choć 
w Lublinie wciąż za mało znany, 
z nieustanną pasją zajmuje się 
krzewieniem wschodnich sztuk 
walki. Być może dzięki niemu w 
przyszłości Lublin zyska miano 
polskiej ambasady ssireum.
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student z Tunezji, który w Lublinie uczył się języka pol-
skiego. Znał dość dobrze podstawy taekwondo. To właśnie 
on opowiedział mi historię tego sportu i zapoznał z jego 
zasadami. Tak mnie to zainteresowało, że zacząłem 
trenować coraz więcej i częściej. Wówczas ta dyscyplina 
w Polsce była w ogóle nieznana. W 1972 roku zostałem 
instruktorem w Miejskim Domu Kultury w Lublinie. 
Tak powstała pierwsza sekcja taekwondo w naszym kra-
ju –wspomina. Dzięki publikacjom w prasie zgłaszali 
się przede wszystkim młodzi ludzie, choć zdarzały 
się również osoby w starszym wieku. Pierwsza grupa 
liczyła 150 osób, a dwa razy tyle czekało na swoją 
kolejkę. Pierwszy trener taekwondo w Polsce zajęcia 
prowadził również w Puławach, Nałęczowie, Białej 
Podlaskiej, Zamościu i w wielu innych miejscach na 
Lubelszczyźnie. 

Zainteresowanie sportami walki otworzyło możli-
wości przed Jerzym Konarskim, jakich nie miał szary 
obywatel PRL. Dzięki nim mógł swobodnie podró-
żować, co wtedy było prawie niemożliwe, zwłaszcza 
na początku lat 70. W roku 1975 wyjechał do Szwe-
cji, aby spotkać się z Lim Won Sup – koreańskim 
trenerem nazywanym Wielkim Mistrzem, trenerem 
amerykańskich spadochroniarzy podczas działań wo-
jennych w Sajgonie, który upowszechnił taekwondo 
wśród Szwedów. – Sup dysponował perfekcyjną techniką. 
Mimo nieatletycznej sylwetki miał doskonale rozwinięte 
cechy motoryczne. Opanowany, wymagający, z pewno-
ścią prawdziwy trener i sportowiec. Ćwiczyłem od rana 
do wieczora z grupą dobrze wyszkolonych sportowców. 

Trening pochłaniał całą moją energię i czas, którego 
nie starczało na zwiedzanie pięknego Sztokholmu. Za 
to poznałem prawidłowe techniki taekwondo, a błędy 
natychmiast korygował mistrz Sup. Pomyślnie zdałem 
egzamin na pierwszy kup. Był to ostatni szczebel przed 
uzyskaniem mistrzowskiego dana – wspomina.

Przepustka do świata
Wkrótce Jerzy Konarski wyruszył do Stuttgartu, 

gdzie trenował w Akademii Taekwon-do prowadzonej 
przez Kim Kwang-II, który spopularyzował ten sport 
na terenie Niemiec zachodnich. Tam zdał pomyślnie 
egzamin na pierwszy mistrzowski dan, nadany przez 
samego generała Choi Hong Hi. To człowiek legen-
da w świecie sztuk walki, twórca taekwondo i autor 
specjalnego programu szkoleniowego dla armii. Opra-
cował koncepcję taekwondo opierającą się na trzech 
filarach: tae, co oznacza uderzenie stopą, kwon – ude-
rzenie pięścią i do oznaczającego sztukę lub drogę do 
osiągnięcia stanu intuicji wynikającego z doświad-
czenia umysłu i ciała. Taekwondo oryginalnie było 
stylem walki stosowanym w Korei w armii, ale dopiero 
w XX wieku zyskało popularność jako sportowa sztu-
ka walki. To mistrz Choi Hong Hi wprowadził pięć 
zasad etycznych: grzeczność i uprzejmość, rzetelność 
i uczciwość, wytrwałość, samokontrola oraz odwaga. 
A Jerzy Konarski był pierwszym gościem zagranicz-
nym w koreańskiej jednostce wojskowej, do której 
wcześniej żaden obcokrajowiec nie miał wstępu. Na 
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jego cześć stu żołnierzy uprawiających taekwondo 
zorganizowało pokaz technik walki.  – Na pamiątkę 
mojej wizyty w Kukkiwon otrzymałem podziękowanie za 
rozwój taekwon-do w Polsce. Jak dotąd jestem jedynym 
Polakiem, którego osobiście wyróżnił prezydent Światowej 
Federacji Taekwon-do. W czasie pobytu w Kukkiwon 
– siedzibie Akademii Światowej Taekwondo, zdałem 
egzamin na czwarty dan. Mój pobyt był relacjonowany 
przez południowokoreańską prasę, radio i telewizję – 
wspomina z dumą.

Po powrocie do kraju rozpoczął przygotowania do 
pierwszych Międzynarodowych Mistrzostw Polski, 
które miały odbyć się w Zamościu, a główną nagrodą 
był przywieziony z Seulu od prezydenta WFT puchar. 
Jednak władze wojewódzkie w Lublinie nie uznawały 
taekwondo, gdyż Polska nie utrzymywała stosunków 
politycznych z Koreą Południową, zostającą w strefie 
wpływów Amerykanów od 1953 roku. Sprawa zor-
ganizowania zawodów coraz bardziej się kompliko-
wała. Zaangażowała się nawet Ambasada Koreańska 
w Warszawie, która zaprosiła Jerzego Konarskiego na 
rozmowę, sugerującą wrogie nastawienie sportowca do 
północnokoreańskiego reżimu. Jerzy Konarski do dziś 
pamięta, jakie wrażenie zrobiło na nim gigantyczne 
malowidło na ścianie ambasady, przedstawiające przy-
wódcę Kim Ir Sena. Monumentalna postać w mundu-
rze górowała nad drobnymi sylwetkami przedstawicieli 
różnych grup społecznych. Jerzemu Konarskiemu 
zarzucono promowanie sportu wrogiego Korei Pół-
nocnej. W konsekwencji nie tylko zawody nie odbyły 
się, ale również nie udało się wydać książki o historii 
i zasadach taekwondo. – To był bardzo niewygodny 
politycznie sport. W stanie wojennym nawet posądzono 
mnie o to, że jestem koreańskim szpiegiem – wspomina. 

Między PRL a american 
dream

Punktem wypadowym Jerzego Konarskiego cały 
czas był Lublin, tu pracował jako ochroniarz, założył 
rodzinę. Jednak cały czas borykał się z pozyskiwaniem 
środków finansowych na organizowanie różnych ini-
cjatyw czy wyjazdy zagraniczne. Wówczas nie było 
sponsorów, a o dofinansowaniu decydowały np. jed-
nostki socjalne w zakładach pracy. Zasobne fundusze 
socjalne były przepustką na olimpiady, mistrzostwa 
i wyjazdy szkoleniowe. Zagraniczne wyjazdy Jerze-
go Konarskiego częściowo finansowała Europejska 
Unia Sportów Walki, ale cokolwiek robił, nie miał 
wsparcia ówczesnych „czynników decyzyjnych”, które 
na każdym kroku utrudniały uprawianie tej sztuki 
walki. –Nie należałem do żadnego ugrupowania poli-
tycznego i nie można było mi grozić konsekwencjami po 
linii partyjnej, więc czyniono utrudnienia przy każdej 
innej możliwości. Na wyjazdy przestałem otrzymywać 
promesyjne sto dolarów. W tym czasie była to bardzo 

duża kwota. Twierdzono, że od Koreańczyków otrzy-
muję setki tysięcy dolarów, więc tych stu już nie potrze-
buję. Przez dłuższy czas prowadziłem sekcję taekwondo 
przy WPHW (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu 
Wewnętrznego) w Lublinie i powstała realna możliwość 
przydzielenia mi spółdzielczego lokalu mieszkalnego. 
Jednak po interwencji czynników partyjnych dyrekcja 
WPHW zablokowała przydział i o mieszkaniu mogłem 
tylko pomarzyć – wspomina. Każda instytucja w PRL 
była inwigilowana przez aparat bezpieczeństwa i kon-
trolowana przez instytucje nadrzędne. Środowisko 
sportowe, w tym sekcje karateków, podlegały Zarzą-
dowi Głównemu Towarzystwa Krzewienia Kultury Fi-
zycznej w Warszawie. Podobnie jak taekwondo, karate 
było sportem zagrażającym socjalistycznej ideologii. 
Ponieważ Polska utrzymywała stosunki dyplomatyczne 
z Japonią, uznawaną za ojczyznę karate, nie robiono aż 
takich utrudnień, jak w przypadku taekwondo. 

Sytuacja zmieniła się dopiero za prezydentury Le-
cha Wałęsy, gdy Polska zawarła stosunki dyplomatycz-
ne z Koreą Południową. W 1989 r. Jerzy Konarski 
dostał wizę do USA, co graniczyło niemal z cudem. 
Podczas rozmowy z konsulem okazało się, że on rów-
nież trenował taekwondo. Wspólne pasje zaowoco-
wały przyznaniem wizy wielokrotnego przekroczenia 
granicy. Będąc w Nowym Jorku, od razu udał się do 
ucznia założyciela szkoły taekwondo, generała Cho Yon 
Chi, która mieściła się przy Wall Street. Na co dzień 
pracował jako ochroniarz. Barwne, pełne energii Wall 
Street okazało się tyglem kulturowym i obyczajowym, 
choć nie zawsze w pozytywnym sensie. Pewnego dnia 
dwóch ciemnoskórych napastników zaatakowało go 
nożem, żądając oddania pieniędzy. Kilka szybkich 
obronnych ruchów załatwiło sprawę. Sztuki walki 
okazały się również przydatne w życiu codziennym. Po 
roku pobytu dołączyła do niego żona, mimo że władze 
amerykańskie zazwyczaj były przeciwne połączeniom 
małżeństw obcokrajowców. Sukcesy sportowe Jerzego 
znowu okazały się kartą przetargową. Los im sprzyjał, 
dwa razy wygrał na loterii pozwolenia na pobyt sta-
ły, miał nawet szansę zostać szefem ochrony polskiej 
milionerki Barbary Johnson Piaseckiej, jednak po-
stanowił wrócić do Polski. Ameryka z jednej strony 
go fascynowała, a z drugiej odrzucała. –Amerykanie 
żyją zupełnie inaczej niż Polacy. Nie zwracają uwagi 
na konwenanse. Ubierają się, jak chcą, nie dbają o dom, 
żyją na luzie. To była odwrotność poukładanego życia 
w Polsce – wspomina.

Koreańskie zapasy 
w Lublinie

Jerzy Konarski poznał wiele odmian sztuk walki, 
od taekwondo po judo, ju-jitsu. Obecnie jest pochło-
nięty ssireum – narodowym sportem Korei, uznanym 
przez UNESCO za ich dziedzictwo narodowe. Nic 



dziwnego, skoro ssireum ma swoje początki w chłop-
skich zapasach uprawianych już 5 tysięcy lat temu. 
Świadczą o tym malowidła naścienne na dawnych na-
grobkach koreańskich. Co prawda niegdyś występował 
w innej formie, bardziej prymitywnej, i w innym celu, 
bo głównie dla zabawy, ale jednak podstawy techniki 
są wciąż bardzo podobne. Obecnie ssireum trenuje 
się na arenie w kształcie koła o średnicy 8 metrów, 
wypełnionej piaskiem. Znakiem rozpoznawczym są 
pasy, niebieski i czerwony, dla dwóch walczących za-
wodników. Sposób ich wiązania to rytuał sam w sobie. 
Pasy te mają kluczowe znaczenie dla walki. Zawodnicy 
muszą chwycić za pas przeciwnika, a następnie pró-
bować doprowadzić go do przewrócenia się poprzez 
chwytanie, ciągnięcie, podnoszenie. Zwycięzcą zostaje 
osoba, która doprowadziła do upadku przeciwnika, 
czyli dotknięcia podłoża dowolną częścią ciała. Za-
wodnicy walczą przez trzy rundy, po trzy minuty. Ich 
występ ocenia trzech sędziów. Ssireum może uprawiać 
praktycznie każdy, także osoby z zaburzeniami senso-
rycznymi i psychicznymi. Co więcej, sport ten może 
zwiększyć siłę uczestnika, elastyczność, wytrzymałość, 
równowagę i zwinność. Polska Unia Ssireum powstała 
w 2016 roku z inicjatywy Jerzego Konarskiego, wła-
śnie w Lublinie. Jest członkiem Światowej Federacji 
Ssireum z siedzibą w Seulu. W Polsce obecnie należy 

do niej 100 osób, ale liczba zainteresowanych ciągle 
rośnie. 

Jerzy Konarski nie porzucił taekwondo, ma nawet 
pomysł na wypromowanie go na większą skalę. Ta-
ekwondo jako sztuka walki i sztuka samoobrony jest 
sportem obowiązkowym w południowokoreańskiej 
armii. Jest również uprawiana w jednostkach specjal-
nych na całym świecie. Dyscyplina ta uczy samoobro-
ny, dyscypliny, kształtuje psychikę. Jerzy Konarski 
sam przyznaje, że sztuki walki bardzo wpłynęły na 
sposób jego życia i pojmowania świata. – Chcę zgłosić 
propozycję, aby właściwe instytucje w Polsce zechciały do-
konać głębokiej analizy i oceny taekwondo jako dyscypliny 
sportowej i jej walorów w różnych miejscach społecznej 
aktywności. Ze względu na możliwość ćwiczenia niemal 
w każdym miejscu i przez każdego, jest zasadnym, aby 
zastanowić się nad jej powszechnością, szczególnie w woj-
sku i jednostkach specjalnych. Przede wszystkim formacje 
wojskowe potrzebują sprawności w sztuce walki i samo-
obrony – przekonuje. Ale to nie koniec planów Jerzego 
Konarskiego. Jego marzeniem jest upowszechnienie 
ssireum i zorganizowanie światowych mistrzostw 
w Lublinie. W czasach, gdy azjatyckie sztuki walki 
stały się modne, jest to całkiem realne. A duch walki, 
samozaparcie i ogromna pasja z pewnością mu w tym 
pomogą. 
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motoryzacja

PRZYKRY 
zapach w aucie

Istnieje wśród użytkowników pojazdów przeko-
nanie o nie włączaniu klimatyzacji w zimie, co jest 
błędem, ponieważ jednym z zadań klimatyzacji jest 
również osuszanie powietrza, dlatego warto ją włą-
czać przez cały rok. Jednakże nawet gdy zaczniemy 
używać klimatyzacji za każdym razem i pomimo że 
brzydki zapach ustanie to nie oznacza to, że problem 
sam się rozwiązał. Niektórzy przyznają się, że nawet 
potrafią się przyzwyczaić do tego nieszczególnego 
zapachu, bagatelizując tym samym sprawę jaka ma 
miejsce w aucie. Większość użytkowników nie zdaje 
sobie sprawy, że jazda samochodem z zabrudzonym 
parownikiem może być przyczyną zapadania na różne 
dolegliwości takie jak: bóle gardła, głowy, duszność, 
astma, uczulenie i inne.

Tak jak pamięta się o wymianie klocków w samo-
chodzie, oleju, filtrów i opon, powinno się również 
pamiętać o skutecznej dezynfekcji, najlepiej przed 
sezonem w którym klimatyzacja będzie używana 
w większym stopniu – czyli na wiosnę.

Kiedyś uważano, że wystarczy wpuścić piankę 
dezynfekującą do wentylacji i to załatwi sprawę ale 
rozwiązanie to ma dużo wad i nie gwarantuje sukcesu. 

Poza tym pianka nie ma możliwości dostania się do sie-
dliska bakterii w parowniku. Aby dokładnie wyczyścić 
parownik należy użyć pod ciśnieniem odpowiednich 
środków chemicznych – czyli trzeba go profesjonalnie 
umyć. Ponadto pianka w stanie płynnym zagraża dużej 
ilości sterowników i innym urządzeniom elektronicz-
nym ukrytym w każdym nowoczesnym samochodzie. 
Dlatego naprzeciw rozwiązaniu tego problemu wyszła 
firma TUNAP. Najskuteczniejszą metodą na rynku 
okazuje się zastosowanie ciśnieniowego mycia pa-
rownika środkami chemicznymi tej firmy – oficjalnie 
współpracującej m.in. z większością autoryzowanych 
serwisów samochodowych. Takie czyszczenie w po-
łączeniu z metodą ozonowania kabiny pasażerskiej 
wydaje się być idealnym sposobem walki z przykrym 
zapachem w samochodzie. Aby jednak nie dopuszczać 
do sytuacji zagrzybienia instalacji w naszym aucie na-
leży dokonywać corocznej dezynfekcji wraz z wymianą 
filtra kabinowego od samego początku użytkowania 
nowego samochodu. Osobiście polecamy i stosujemy 
w swoich pojazdach dezynfekcję klimatyzacji dwa razy 
do roku – przed latem i przed zimą – bo jak mawiają 
lekarze, lepiej jest zapobiegać niż leczyć.

Klimatyzacja już nawet po roku używania 
może powodować przykry zapach 
wewnątrz samochodu. Spowodowane jest 
to dostawaniem się do wnętrza układu 
wentylacyjnego cząsteczek brudu z atmosfery 
oraz osadzaniem się na zewnątrz parownika 
wody. Na parowniku panują wprost idealne 
warunki (ciemność, wilgoć, zmienna 
temperatura) do rozwoju drobnoustrojów, 
pleśni oraz grzybów. Powstałe mikroorganizmy 
i grzyby rozpylane są prosto w twarz 
kierowcy i pasażerów samochodu. Sytuacja 
robi się problematyczna szczególnie wtedy, 
gdy klimatyzacja nie była przez dłuższy 
czas używana. Wówczas ewidentnie czuć, 
że z kratek nawiewowych wydostaje się 
nieprzyjemny zapach.

PORADY EKSPERTA

Michał Staniszewski
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podróże

Berlin
Tekst i foto Andrzej Ranicki 

Ta piosenkę zespołu Big Cyc zna prawie 
każdy, podobnie jak i samo miasto, przynaj-
mniej z filmów wojennych. Wielbiciele serialu  
„Czterej pancerni i pies” pamiętają scenę, kiedy 
Janek Kos (Janusz Gajos) zawiesza czapkę roga-
tywkę na Bramie Brandenburskiej. Niektórzy 
z nas zwiedzili Berlin Wschodni w ramach 
wycieczek po demoludach, inni udawali się 
tam w latach 80. na handel.W sąsiedztwie 
Polski modna jest Praga, powodzeniem cie-
szy się również Wilno, podczas gdy o Berlinie 
nieco zapomnieliśmy. Tymczasem stolicę zjed-
noczonych Niemiec zamieszkuje prawie 3,5 
milionów osób, dzięki czemu jest to drugie 
po Londynie największe pod względem liczby 
ludności miasto w Europie. 

Z Tiergarten 
do Bramy 
Brandenburskiej

Sława dzielnicy bierze się od znajdujące-
go się tu parku Großer Tiergarten. I ogrodu 
zoologicznego, który powstał w 1844 roku jako 
pierwsze zoo w Niemczech. Dziś zajmuje obszar 
35 ha i szczyci się największą liczbą gatunków 
zwierząt spośród wszystkich ogrodów zoologicz-
nych na świecie. Tiergarten kojarzy się również 
z tutejszym dworcem kolejowym, gdzie roz-
grywa się akcja słynnej dokumentalnej książki 
„Dzieci z dworca Zoo” opowiadającej historię 
młodocianej narkomanki. Tiergarten ma nie 
tylko jeden z największych na świecie parków 
położonych w centrum miasta, ale również na 
terenie tej jednej dzielnicy znajduje się ponad 
30 ambasad i kilka konsulatów.

Bezpośrednio z dworca udajemy się do 
uznanego za najpiękniejszy budynek w Ber-
linie – barokowego Pałacu Charlottenburg. 
Letnia rezydencja rządzącego Brandenbur-
gią Fryderyka III z dynastii Hohenzollernów 
była siedzibą kolejnych królów pruskich, to 
tu ustanowiono w 1918 roku Republikę 
Weimarską, a w 1945 roku stacjonowało tutaj 

Berlin Zachodni, Berlin Zachodni  

Tu stoi Polak co drugi chodnik  

Za każdym rogiem czai się Turek /  

Sprzedasz mu wszystko tylko nie skórę / 

Pilsnera wypić trzema łykami 

Opylić fajki, kupić salami 

Gdy Polizei to dawać chodu 

Wrócisz do kraju będziesz do przodu 

A w jeden dzień zarobisz tyle  

Co górnik w miesiąc w brudzie i w pyle. / 

40 magazyn lubelski (48) 2017



Berlin

dowództwo Dywizji Kościuszkowskiej. Dziś przyciąga 
tłumy turystów okazałą architekturą, wspaniałym 
wyposażeniem i malowniczym parkiem pełnym neo-
klasycystycznych posągów.

Dla lubiących spacery polecam najsłynniejszą 
i zdecydowanie najładniejszą ulicę w mieście, czyli 
Unter den Linden. Trochę może to potrwać, gdyż 
ta okazała lipowa aleja liczy 1,5 km długości. Stąd 
niedaleko już do Bramy Brandenburskiej (Branden-
burger Tor). Powstała w latach 1788–1791, a na jej 
szczycie znajduje się kwadryga z boginią Wiktorią. 
Jest to najbardziej charakterystyczny obiekt Berlina, 
który znajdziemy też na rewersach niemieckich eu-
rocentówek. Spod Bramy Brandenburskiej można się 
przespacerować do siedziby niemieckiego parlamen-
tu. Liczący ponad 130 lat gmach Reichstagu do 1918 
roku był siedzibą parlamentu II Rzeszy Niemieckiej, 
a następnie Republiki Weimarskiej. Neorenesanso-
wy gmach został zniszczony podczas pożaru w 1933 
i w okresie wojny. Obecny jego wygląd to połączenie 
imponującego zabytku z modernistyczną przebudową 
sprzed 50 lat i nowym emploi według projektu guru 
współczesnej architektury Normana Fostera.

Z czasów Niemieckiej 
Republiki 
Demokratycznej

Centralnym punktem „enerdowskiej” części mia-
sta był Aleksanderplatz, nazwany tak na cześć ro-
syjskiego cara Aleksandra I, a dziś nazywany przez 
berlińczyków Alexem. Obok wznosi się mająca 
369 metrów wieża telewizyjna (najwyższa budowla 
w Niemczech). Powstała w 1969 roku i co roku zwie-
dza ją ponad milion osób. Na jej szczycie znajduje 
się punkt widokowy z przepiękną panoramą Berlina 
oraz restauracją, w której stoliki stojące na pierścieniu 
obrotowym zmieniają pozycję co pół godziny. 

Być w Berlinie i pominąć słynny „mur berliński”, 
który przez blisko trzy dekady rozdzielał Berlin na 
wschodni komunistyczny i zachodni kapitalistyczny 
– to spore niedopatrzenie. Mur stanął w noc z 12 
na 13 sierpnia 1961 roku. Był ciągle rozbudowy-
wany, a jego długość przekroczyła 150 km. Pod-
czas próby nielegalnego sforsowania muru zginęło 

ponad 200 osób. Było tam 25 

przejść granicznych, w tym 13 drogowych. Do dziś 
na linii muru znajduje się symbolizujące tamte lata 
przejście Checkpoint Charlie. Armia Stanów Zjed-
noczonych opuściła Berlin dopiero w 1991 roku. 
Nie cały mur został jednak rozebrany. Jego fragment 
liczący 1316 metrów został pokryty ponad setką ma-
lowideł i do dziś służy jako swoiste memento. 

Na terenie całego miasta miesza się czasy po-
wojenne i współczesne z historią, więc pora na 
odwiedziny Wyspy Muzeów, która znajduje się na 
przepływającej przez stolicę Niemiec Sprewie. W jed-
nym miejscu można zobaczyć kilkadziesiąt najsłyn-
niejszych na świecie zabytków. I tak w Muzeum 
Pergamońskim znajduje się zrekonstruowany Wielki 
Ołtarz Zeusa z Pergamonu, Brama Świątyni Isztar 
z Babilonu, sala tronowa Nabuchodonozora II oraz 
liczne zabytki kultury arabskiej. Z kolei w Nowym 
Muzeum można podziwiać sztukę egipską, w tym 
starożytne papirusy, mumie oraz słynne popiersie 
królowej Nefertiti. Ogromne wrażenie robią zabytki 
z epoki kamiennej, starożytnej Grecji, Imperium 
Rzymskiego, liczne przykłady sztuki bizantyjskiej. 
Ale miejsc o tak dużym oddziaływaniu w Berlinie jest 
więcej. Swoistą wyspą sztuki i pamięci jest otwarty 
w 2005 r. Pomnik Pomordowanych Żydów Europy. 
Zajmuje on powierzchnię blisko 19 tysięcy m² i skła-
da się z ponad 2700 elementów betonowych płyt. 

Przeszłość  
i współczesność

Berlin zmagający się ze swoją trudną przeszłością 
nie ma tak wiele do zaoferowania pasjonatom historii 
II wojny światowej. W Polsce można bez przeszkód 
zwiedzić kwaterę Hitlera w Kętrzynie. W Berlinie po 
bunkrze Hitlera nie ma ani śladu. W archiwach taj-
nej policji Stasi odnaleziono zdjęcia zrobione w 1988 
roku, na których można zidentyfikować poszczególne 
jego części. Obecnie znajduje się tam jedynie tablica 
informacyjna. Świadectwem megalomanii Hitlera 
jest natomiast Stadion Olimpijski zbudowany na 
potrzeby odbywających się tutaj w 1936 roku letnich 
igrzysk. Pomimo upływu czasu to nadal imponujące 
założenie architektoniczne przeznaczone dla 74 228 
widzów. Więcej kibiców może pomieścić jedynie 
stadion w Dortmundzie. 

Po całym dniu zwiedzania czas na odpoczynek. 
Berlin to miasto kosmopolityczne, tętniące życiem, 
zwłaszcza wieczorami i nocą. Niezliczone bary i restau-
racje oferują dania kuchni międzynarodowej, a wśród 
trunków – nie tylko ulubione przez Niemców piwo. 
W licznych klubach można zasmakować nocnego ży-
cia metropolii i poczuć się jak w imprezowej krainie 
czarów. 
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Carnaval
foto Krzysztof Stanek

Na przestrzeni lat Carnaval 
Sztukmistrzów z lokalnej 

imprezy stał się festiwalem 
o międzynarodowym zasięgu 

i wizytówką miasta samą w sobie. 
Każdego roku w lipcu do Lublina 
ściągają przedstawiciele sztuki 

cyrkowej z całego świata. Jednak 
program tego wydarzenia różni 

się znacznie od tradycyjnie 
rozumianego cyrku. Lubelska 

odsłona prezentuje przede 
wszystkim nowy cyrk, czyli formę 

oscylującą między teatrem 
a sztuką ulicy, z dodatkiem 

buskerstwa, wywodzącego się 
z dawnej ulicznej sztuki ludycznej. 

Carnaval rozgrywa się zarówno 
na ziemi, jak i powietrzu. A to za 

sprawą występów akrobatów, 
ewolucji na wysokości i dobrze 

znanym publiczności highlinerom, 
którzy przyjeżdżają na Urban 

Highline Festival – największe na 
świecie wydarzenie poświęcone 

slackliningowi, czyli chodzeniu 
po linie. Zdecydowanie 

najmocniejszym punktem 
tegorocznego programu było 

widowisko „Galileo” w wykonaniu 
francuskiej grupy Deus ex 

Machina. Spektakularna kulista 
konstrukcja wysoka na 30 m, 
a wokół niej zapierające dech 

w piersiach akrobacje na linach 
i trapezach, tworzące niezwykłe 

powietrzne obrazy – to bodaj jedna 
z najczęściej komentowanych 

atrakcji tegorocznego Carnavalu. 
(abc)

43magazyn lubelski (48) 2017



44 magazyn lubelski (48) 2017





kultura – okruchy

Teatr na ulicy
W połowie lipca w Świdniku miały miejsce XII Spotkania Teatrów Ulicznych „Machina 

teatralna”. Po raz kolejny plac Konstytucji 3 Maja zamienił się w uliczną teatralną scenę. W pro-
gramie znalazły się zarówno spektakle familijne, jak i dla widzów dorosłych. Na wydarzenie 
przyjechały poznańskie Teatr Fuzja i Teatr Ósmego Dnia oraz Scena Kalejdoskop z Krakowa. 
Gościnnie wystąpił również Teatr Pasjonaci z PSONI w Świdniku, skupiający osoby niepełno-
sprawne. Jak co roku spotkaniom towarzyszyły warsztaty plenerowe, które pokazywały pracę 
poszczególnych osób zaangażowanych w proces tworzenia widowiska teatralnego: reżysera, 
scenografa, aktora, scenarzysty, kompozytora muzyki, a także warsztaty taneczne, cyrkowe, 
pantomimiczne. Ponadto Świdnik odżył na nowo dzięki barwnym happeningom. W warsz-
tatach wzięła udział m.in. lubelska grupa teatralna Stacja Teatr w Konopnicy. Specjalnie na 
potrzeby festiwalu ukazała się publikacja „Cudze chwalicie, swego nie znacie, przewodnik po 
najciekawszych zjawiskach teatralnych Lubelszczyzny”. (ag)

Jazzowo w Puławach
Po raz kolejny Puławy na kilka lipcowych dni zostały międzynarodową stolicą jazzu. 

W dniach 6–16 lipca odbyły się tutaj 47. Międzynarodowe Warsztaty Jazzowe. Na za-
proszenie Puławskiego Ośrodka Kultury „Dom Chemika” oraz Fundacji Jazz Jamboree 
ponad 120 uczestników (wokaliści i instrumentaliści) pod okiem międzynarodowej kadry 
i elity polskiej muzyki jazzowej szlifowało swoje umiejętności oraz przygotowywało się do 
koncertów finałowych, które odbyły się na koniec festiwalu. W programie warsztatów 
przewidziano udział tzw. visiting professors, którzy poprowadzili specjalnie zajęcia. W tym 
roku wśród zaproszonych artystów i pedagogów pojawili się m.in.: Dante Luciani, dr Russ 
Spiegel, Kuba Stankiewicz, Piotr Schmidt, Sibel Köse, Janusz Szprot, Maria Sadowska, 
Wojciech Pulcyn, Adam Wendt, Mariusz Bogdanowicz czy Paweł Dobrowolski. Z uwagi 
na zbliżającą się modernizację obiektu tegoroczna edycja warsztatów prawdopodobnie była 
ostatnią, jaką miłośnicy eterycznych dźwięków mieli okazję zobaczyć w starych murach 

„Domu Chemika”. (abc)

Drugie życie Baobabu
Pogłoski o tym, że słynny lubelski Baobab 

jeszcze o sobie przypomni, krążyły prak-
tycznie od momentu jego wycięcia. Jak się 
okazało, tak ważne dla lublinian drzewo 
wpisze się ponownie w miejski krajobraz 
w wyjątkowy sposób, jednocześnie stając 
się artystycznym pomnikiem. Już niedłu-
go będziemy podziwiać rzeźbę wykonaną 
z drewna wyciętego Baobabu, której au-
torem będzie sam Mirosław Bałka. Praca 
stanie na trawiastym placu przed Galerią 
Labirynt u zbiegu ul. Popiełuszki i al. Smo-
rawińskiego. Mirosław Bałka to jeden z naj-
wybitniejszych współczesnych rzeźbiarzy. 
Wielokrotnie brał udział w biennale w We-
necji, a jego prace znajdują się w najwięk-
szych międzynarodowych kolekcjach sztuki, 
m.in. w Hirshhorn Museum and Sculpture 
Garden (Waszyngton), Tate Gallery (Lon-
dyn),The Museum of Contemporary Art 
(Los Angeles), Museum of Modern Art 
(Nowy Jork). Styl Bałki często nawiązu-
je do tematu historii i pamięci, co miało 
oczywiście decydujący wpływ przy wyborze 
autora rzeźby. Póki co wiadomo jedynie, że 
będzie miała około 2,5 metra wysokości i ze 
względu na stan drewna niezbędnym będzie 
wprowadzenie nowoczesnych technik two-
rzenia. Efekty poznamy już jesienią. (abc)

(Kinga Hendzel)

(Dom Chemika)

Kamienica Kota
Zmarły przed dwoma laty Andrzej Kot, 

lubelski artysta grafik i typograf, ma swoją 
kamienicę, a tak naprawdę elewację kamie-
nicy przy ul. Grodzkiej 17, w której mieszkał 
i tworzył. Upamiętnienie tej niezwykłej posta-
ci udało się dzięki staraniom organizacyjnym 
i artystycznym Jarka Koziary, który elewację 
pokrył motywami prac Kota. Dzięki nie tak 
łatwej technice sgraffito (znanej w starożyt-
ności, a upowszechnionej w epoce renesansu) 
kamienica nabrała blasku, a postać Andrzeja 
Kota została zapisana w pamięci miasta. (maz)

(abc)

46 magazyn lubelski (48) 2017



(J. Zimon)

(pod)

Remanenty Dudy-Gracza
Jest zaliczany do najważniejszych artystów sztuki XX w. w Polsce. Jerzy Duda-Gracz – malarz, 

rysownik, scenograf i wykładowca akademicki. Przez wszystkie lata znakiem rozpoznawczym 
jego twórczości był aktualny komentarz do otaczającej rzeczywistości. Jego prześmiewcze 
obrazy rozmalowane są nie tylko kolorystyką, ale i refleksją. Artysta zmarł przed 13 laty, 
ale jego twórczość nadal jest niebywale aktualna. Na wystawie w BWA Galeria Zamojska 
zostały zaprezentowane projekty graficzne z lat 60., malarstwo ilustrujące jak w krzywym 
zwierciadle szarą rzeczywistość PRL-u, ale też zwiewne i pastelowe metafory pejzażowe. 
Kameralna wystawa jest elementem obchodzonego w tym roku jubileuszu 50-lecia BWA 
Galerii Zamojskiej. (maz)

Murek na Skarpie
Na lubelskim osiedlu mieszkaniowym Na Skarpie przy ulicy Romantycznej od trzech lat 

powstaje dekoracyjny murek. Ale nie byle jaki to murek, bo znajduje się na nim misternie 
układana mozaika przedstawiająca różnokolorowe maki, które powstają z rozbitych płytek 
łazienkowo-kuchennych przyniesionych przez mieszkańców osiedla. Inicjatorką udekorowania 
tego miejsca mozaiką jest Renata Kiełbińska, która od kilkunastu lat szefuje Domowi Kultury 

„Skarpa”. Murek znajduje się w pobliżu boiska, przy którym została wzniesiona wysoka na 
kilka metrów metalowa instalacja „Maki” autorstwa amerykańskiego architekta i rzeźbiarza 
Billa Goulda. (maz)

Lublin 1940
Dziesięć minut absolutnej ciszy – tak można określić atmosferę panującą podczas prezentacji 

czarno-białego filmu nakręconego prawdopodobnie wiosną 1940 roku, a ukazującego Lublin 
podczas okupacji niemieckiej. Projekcja odbyła się w CSK w Lublinie, a wzięło w niej udział 
ponad tysiąc widzów. Film został nakręcony przez niemieckiego kupca, który uwiecznił na 
taśmie filmowej m.in. plac Litewski i jego okolice, Stare Miasto i dzielnicę żydowską na 
Podzamczu, jeszcze przed utworzeniem tam getta. Kopia cyfrowa, która została pokazana 
w Lublinie, pochodzi z Muzeum Holocaustu w Waszyngtonie. Jest to jeden z nielicznych 
zachowanych filmów dokumentujących Lublin z okresu II wojny światowej. (maz)

Pogrom w przyszły wtorek
To z pewnością jeden z mocniejszych 

punktów obchodów 700-lecia Lublina. 14 
lipca odbyła się premiera spektaklu ple-
nerowego na podstawie książki Marcina 
Wrońskiego „Pogrom w przyszły wtorek”. 
Widowiskowa adaptacja powieści w reżyserii 
Łukasza Witt-Michałowskiego oraz Norber-
ta Rudasia opowiedziana została na dziedziń-
cu Zamku Lubelskiego, gdzie rozpoczyna 
się i kończy akcja książki. Komisarz Zyg-
munt Maciejewski, bohater retrokryminału 
Marcina Wrońskiego, ożywał do tej pory na 
kartach powieści oraz w krótkometrażowej 
animacji Przemka Kotyńskiego „Ta cho-
lerna niedziela”. Reżyser teatralny Łukasz 
Witt-Michałowski i filmowiec Norbert Ru-
daś, aby opowiedzieć tę historię, stworzyli 
wyjątkowy spektakl teatralny przenikający 
się z kadrami filmowymi, które były wy-
świetlane na ekranach ustawionych obok 
XIII-wiecznego donżonu. Lokalizacja spek-
taklu nie jest przypadkowa. W tym miejscu 
od sierpnia 1944 roku działało polityczne 
więzienie karno-śledcze podległe władzom 
sowieckim, a następnie Urzędowi Bezpie-
czeństwa Publicznego. W znakomitej obsa-
dzie można było zobaczyć między innymi: 
Przemysława Sadowskiego jako Zygmunta 
Maciejewskiego, Matyldę Damięcką jako 
Różę, Mirosława Zbrojewicza jako Graba-
rza i Agnieszkę Wielgosz jako Walakową. 
W jednej z ról wystąpiła również Natalia 
Wierzbicka – fotoreporterka LAJF-a. (abc)

Nie żyje Julia Hartwig
W Pensylwanii w USA zmarła pochodząca 

z Lublina poetka, eseistka i tłumaczka lite-
ratury pięknej, młodsza siostra fotografika 
Edwarda Hartwiga. Postać niezwykła – iko-
na literatury pięknej i eleganckiej kobiecości. 
Urodziła się w 1921 roku w Lublinie. De-
biutowała w szkolnym piśmie „W słońce”. 
Okupację niemiecką spędziła w Warszawie. 
Była łączniczką Armii Krajowej. Po wojnie 
studiowała polonistykę i romanistykę na 
Uniwersytecie Warszawskim oraz KUL. Była 
trzykrotnie zamężna – ze zmarłym tragicznie 
reportażystą i dyplomatą Ksawerym Pruszyń-
skim, krytykiem filmowym Zygmuntem Ka-
łużyńskim oraz poetą i tłumaczem Arturem 
Międzyrzeckim. Julia Hartwig była jedną 
z najwybitniejszych polskich poetek. Jej do-
robek literacki to kilkanaście zbiorów poezji 
i prozy poetyckiej, eseje, książki dla dzieci, 
a także znakomite przekłady z literatury fran-
cuskiej, w tym monografia Guillaume’a Apol-
linaire’a. (maz)



kultura

dla Mola  
tekst Justyna Sękuła 
foto Marek Podsiadło

Magdalenki, które opisał Marcel Proust w pierw-
szym tomie „W poszukiwaniu straconego czasu”, są 
dziś jednym z najciekawszych cukierniczych smako-
łyków we Francji. Picie calvadosu stało się modne 
dzięki „Łukowi triumfalnemu” E.M. Remarque’a. 
Przepisy znajdziemy w „Mistrzu i Małgorzacie” Mi-
chaiła Bułhakowa, „Turbocie” Güntera Grassa czy 
w „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza. Staropol-
ska kuchnia przeżywała swój renesans już w czasach 
PRL, a to za sprawą kupowanej spod lady pełnej 
gawęd książki kucharskiej Magdaleny Samozwaniec 
i Mai Berezowskiej „Łyżka za cholewą, a widelec 
na stole”. W kulturze światowej smacznych dań 
jest znacznie więcej. I choć nie każde z nich zostało 
opisane, to trudno im odmówić interesującego kon-
tekstu. Zrazy po nelsońsku są kojarzone z wołowiną, 
a dopiero potem z angielskim admirałem. Podob-
nie jak kompozycja lodów waniliowych z cząstkami 
brzoskwini polana sosem truskawkowym, która po 
raz pierwszy została przyrządzona na cześć australij-
skiej śpiewaczki Nellie Melba. 

Czytanie i gotowanie
Zdarza się, że w Miejskiej Bibliotece Publicznej 

w Bychawie na jednej półce stoją obok siebie „Pod 
słońcem Toskanii” Frances Mayes, zbiór utworów 
Jana Brzechwy, włącznie z „Obserwatorium gastro-
nomicznym”, w którym autor umieścił przepis na 
flaczki z pulpecikami, „Barbarzyńca w Ogrodzie” 
Zbigniewa Herberta z autorskim pomysłem na zupę 
rybną i powieść „Czarownice z Radosnej” Zofii Sta-
niszewskiej z przepisem na „sernik w kratkę”. Tych 
wszystkich smaków można doświadczyć w Bychawie 
podczas organizowanego dwa razy w roku konkursu 
„Danie dla Mola”. Barbara Cywińska, dyrektor by-
chawskiej biblioteki, wpadła na pomysł konkursu, 
kiedy próbowała połączyć dziedziny, które ją pasjo-
nują. Zdecydowanie pierwsza była fascynacja książ-
kami. Ta najważniejsza to „Baśnie” J.Ch. Andresena 
z ilustracjami Jana Szancera i charakterystyczną 
czcionką. – W dzieciństwie chowałam się za szafą 
i czytałam. Rodzice nie byli z tego zadowoleni, trzeba 
było przecież pomagać w gospodarstwie – wspomina. 
Zaznacza, że nie jest mistrzem kulinarnym i najle-
piej jej wychodzi smakowanie. Znana jest jednak 
z orzeszków – dwuczęściowych ciasteczek pieczonych 
w „łakomce”, napełnionych budyniem i z włożonym 
do środka orzechem. Natomiast do zorganizowania 
konkursu zainspirowała ją pewna czytelniczka, która 

Danie Przychodzą specjalnie lub 
wpadają przy okazji. Są w różnym 
wieku i wykonują różne zawody. 
Być może gdyby nie wspólna 
pasja czytania i gotowania, 
nigdy by się nie spotkali. 
A przepis na to, co ich łączy, 
jest bardzo prosty – lektura, 
która inspiruje do kulinarnych 
poszukiwań. I nagle okazało 
się z kilkunastoosobowego 
grona zrobiła się licząca 
kilkadziesiąt osób grupa, 
która wykreowała w Bychawie 
jedno z najciekawszych 
w Polsce wydarzeń – literackich 
i gastronomicznych.
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oddając do biblioteki książki, których akcja toczy 
się w Prowansji, stwierdziła, że nie była w stanie ich 
przeczytać, gdyż ciągle chciało jej się jeść. To dzięki 
niej powstał konkurs literacko-kulinarny „Danie dla 
Mola”, który łączy dwie pasje: czytanie i gotowanie.

Tak różni, 
a w pasji tak podobni

Bychawska biblioteka na pozór wygląda jak 
inne. Ale jest w niej inny zapach, aromat wspól-
nej pasji. To tutaj przychodzą wielbiciele literatury, 
aby wymienić się nowymi przepisami. Zasiadają do 
wspólnego stołu, a w powietrzu unosi się woń świe-
żo przyrządzonej kawy. Każde spotkania jest inne. 
Różnią je smaki, utwory literackie, przepisy i nowe 
doświadczenia kulinarne.

Monika Gęba o daniach wyczytanych w książ-
kach opowiada w iście literacki sposób, począwszy 
od doboru składników aż po końcowy wygląd. Na co 
dzień przyrządza „pyszności molowe” w Kawiarni Ar-
tystycznej Złota Lira w Bychawie. Ostatnia przeczy-
tana książka to „Fanaberie” Jolanty Wrońskiej, dzięki 
której molowicze mogą delektować się bezgluteno-

wymi babeczkami bananowymi z czekoladą. Brzmi 
dobrze, a smakuje jeszcze lepiej. Z kolei Teresa Tracz 
jest nie tylko nauczycielką języka polskiego, ale i na-
łogową czytelniczką. Zasłynęła z napisania „Poematu 
o molowej nalewce”, który szybko stał się w tym 
gronie utworem sztandarowym. Twórcą nalewki 
jest nieżyjący już mieszkaniec Bychawy Wiesław 
Boguta. Ta wyjątkowa nalewka powstaje z maliny, 
dojrzałej wiśni, czerwonej porzeczki oraz spirytusu. 
Teresa Tracz miała wyjątkowo komfortową sytuację, 
pisząc swój poemat – każde smakowanie nalewki 
przynosiło nowe strofy wiersza. Kolejny molowicz 
Janusz Flis, który o smakach i aromatach opowiada 
jak komentator sportowy, jest nauczycielem wycho-
wania fizycznego. Uwielbia truskawki, makaron oraz 
kefir lub śmietanę, dzięki którym powstaje danie 
wprawdzie mało literackie, za to najlepsze na świecie. 
W tak niezwykłym gronie czytelników nie mogło 
zabraknąć Doroty Szczepańskiej – druhny i zało-
życielki bychawskiej drużyny harcerskiej, która do 
ostatniej edycji konkursu zgłosiła „Harcerskie mar-
cepanki” i stworzyła do nich autorski utwór prozą. 
Przygotowaniem smakołyków zajęły się dwie grupy 
ze szczepu BASZTA Kresowej Chorągwi Harcerskiej 
im. Unii Lubelskiej. Ich udział w konkursie był jed-

Danie 
Barbara Cywińska i Zofia Popławska
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nym z warunków zdobywania sprawności „kuchci-
ka”. Druhna Dorota jest stałą uczestniczką „Mola”. 
W jednej z poprzednich edycji zdobyła Grand Prix za 
potrawę inspirowaną własnym wierszem: – „Ostatnie 
zrazy na Litwie”.

Magdalena Kostruba jednogłośnie została 
okrzyknięta przez molowiczów mistrzynią trój-
składnikowego sernika, którego przepis wyczytała 
w „Sklepiku z niespodzianką” Katarzyny Michalak. 
Na co dzień jest wiceburmistrzem Bychawy. Nie 
wyobraża sobie ani życia bez czytania, ani miesz-
kania w Bychawie bez tej czytelniczej atmosfery. 
A „Danie dla Mola” uważa za wyjątkowe wydarze-
nie integrujące mieszkańców z różnych środowisk 

i w różnym wieku. Kobieta orkiestra – tak nazy-
wają przyjaciele Zofię Popławską, prezes tutejszej 
spółdzielni mleczarskiej. Typ społecznika, otwarta 
na potrzeby innych, wspiera konkurs produktami 
z mleczarni i zawsze jest obecna podczas kolejnych 
edycji konkursu jako specjalistka od pieczenia ser-
ników. W gronie molowiczów jest również Wiesław 
Lenart, miejscowy mecenas kultury. Wprawdzie 
do tej pory jeszcze nic nie ugotował, ale wspiera 
kolejne molowe konkursy i systematycznie w nich 
uczestniczy. Uważa, że organizowane wokół sto-
łu literackie wydarzenia są znakomitą promocją 
Bychawy.

Siedzą, od lewej: Danuta Hanaj, Teresa Tracz, Janusz Flis, Ewa Sprawka, Barbara Cywińska, Matylda Graboś
Stoją: dh. Dorota Szczepańska, Monika Gęba, Robert Bogudziński
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Miłość do czytania, miłość do 
gotowania

Rodzice w końcu machnęli ręką i pozwolili małej Basi czytać książki do 
woli. Barbara Cywińska skończyła bibliotekoznawstwo i informację naukową na 
UMCS w Lublinie. Od ośmiu lat jest dyrektorem biblioteki. Konkurs molowy 
nazywa „swoim dzieckiem, bardzo hołubionym i ciągle dopieszczanym”. Sama 
szuka w literaturze „ciepła, spokoju, normalności, której w życiu coraz częściej 
brakuje”. Żaden gatunek literacki nie jest dla niej obcy: kryminały Henninga 
Mankella czy Marcina Wrońskiego, fantastyka Andrzeja Pilipiuka oraz litera-
tura psychologiczna. Również jest poszukiwaczem przepisów. I tak na przykład 
z książki Katarzyny Enerlich „Pod słońcem prowincji” zaczerpnęła przepis na 
pierogi z jarmużu i białego sera, które przygotowuje wspólnie ze swoją mamą.  
Biblioteka to jej drugi dom. Stara się jak najczęściej organizować spotkania oraz 
wydarzenia związane z książkami, dzięki czemu grupa odbiorców stale się poszerza. 
Lubi ludzi. Zawsze uśmiechnięta, uprzejma, chętnie wspiera innych. W bychawskiej 
bibliotece dzieci bawią się na podłodze klockami, przychodzi młodzież, która często 
zostaje, aby poczytać, siedząc w wygodnych fotelach. Pani dyrektor idzie z duchem 
czasu, chwali się powstającą kolekcją audiobooków. Nowym pomysłem jest organi-
zowanie spotkań dla dzieci w wieku 2–3 lat. Maluchy mają możliwość zapoznania 
się z książkami i podążania śladami swoich pierwszych idoli. 

Bychawa – krainą pierogów
Przez Bychawę przebiega jedna długa ulica, z którą krzyżują się pozostałe mniejsze 

uliczki. Jeśli na głównym skrzyżowaniu skręcimy na prawo, to dotrzemy do Gałęzo-
wa – miejscowości, która znajduje się na nieco niżej położonym terenie. – Legenda 
głosi, że jeśli w okolicy pojawia się mgła, to znaczy, że wszyscy lepią pierogi. Mieszkańcy 
robili duże pierogi, żeby było szybciej. Były aż tak duże, że kiedy spadły, to zabiły kwokę 
i kilka kurcząt – opowiada pochodząca z tych stron Zofia Popławska. Nic dziwnego, że 
pierogi stały się flagową potrawą tego regionu, o czym można się przekonać podczas 
organizowanego tu zawsze w maju festiwalu pierogów. 

Jeśli natomiast pojedziemy prosto, to po prawej stronie ujrzymy budynek By-
chawskiego Centrum Kultury, w którym znajdują się Miejska Biblioteka Publiczna 
oraz wielka sala widowiskowa. To właśnie tu zgromadzili się uczestnicy 28. już edycji 
konkursu „Danie dla Mola”. Przestrzenna sala wypełniona stolikami, na środku duży 
stół, przy którym przyrządza się konkursowe potrawy. Zapachy roznoszą się po całej 
sali. Są nerwy i podekscytowanie, są nowe smaki, ale nie ma miejsca na „ostrą” rywa-
lizację. Jest za to aplauz, dużo śmiechu i jedyny w swoim rodzaju rarytas – smakowita 
literacka biesiada. Do konkursu może zgłosić się każdy, niezależnie od wieku i miejsca 
zamieszkania. – To nie jest już konkurs typowo lokalny, mamy uczestników nawet z Białej 
Podlaskiej i Zamościa. Przez 10 lat nasze konkursowe spotkania stały się tradycją. Nasi 
goście nawet jeśli nie biorą udziału, to sami z siebie coś pieką, aby postawić na wspólnym 
stole. Ale najbardziej cenne jest to, że ludzie znajdują na to czas. Nie spieszy się im, siedzą, 
słuchają, smakują. Najważniejsze, że po prostu są – zaznacza Barbara Cywińska.

Oprócz przygotowanego dania można również zgłosić utwór własnego autorstwa, 
który zawiera w sobie recepturę na smakowite danie. Potrawy literackie, które zostały 
zaprezentowane podczas konkursu, można posmakować na co dzień w kilku miejscach 
w Bychawie. W menu restauracji „U Saszy” znajdziemy m.in. bigos myśliwski inspiro-
wany „Panem Tadeuszem” i zrazy do wiersza Doroty Szczepańskiej. W piekarni państwa 
Kowalskich można kupić babkę śmietankową wywodzącą się z „Tędy i owędy” Melchiora 
Wańkowicza, a także bułkę z cukrem, o której napisała wiersz Agata Grzywa, czytelniczka 
z pobliskich Kiełczewic. Z kolei w sklepie firmowym bychawskiej OSM znajdziemy twaróg 
na literacki sernik. Natomiast literackie inspiracje i gotowe receptury na potrawy, napoje, 
desery, odnalezione przez uczestników kolejnych edycji konkursu, już tworzą molową 
książkę kucharską, póki co dostępną w Internecie (www.biblioteka.bychawa.pl). Na razie 
to tu zostały „zamknięte” wszystkie smaki i zapachy „Dania dla Mola”. 



Jazz&Wino

Baśń udokumentowana
Po raz pierwszy zobaczyłem ją w połowie lat 

osiemdziesiątych. Przyjechała z Warszawy. Obiekt 
pożądania większości kolegów, choć paru wyrażało 
się o niej z rezerwą, a nawet niechęcią. Nieduża, 
srebrna i plastikowa, nie miała tego ekscytującego 
zapachu, co jej czarna koleżanka. W czasach kiedy 
płyty zdobywało się, a nie kupowało, kolekcje CD 
budowane latami stanowiły dumę i „wartość” towa-
rzyską posiadacza zbioru.

W latach 1964–1990 z serii POLISH JAZZ wy-
dano 76 albumów na „longplejach” , które obecnie 
znakomicie zremasteryzowano na CD, uzyskując 
super brzmienie i dynamikę. Zręcznie połączono 
szatę graficzną oryginałów z nowoczesnym dizaj-
nem autorstwa Łukasza Hernika. Spójny, elegancki 
wygląd albumów zachęca do posiadania całej kolekcji 
najwybitniejszych dokonań artystów sceny jazzowej 
w Polsce. Do każdego wydawnictwa dołączono kil-
kunastostronicową książeczkę autorstwa znakomitych 
krytyków i znawców tematu. Kompendium wiedzy 
o wykonawcach, muzyce i czasie. Aby opowieść 
była spójna ze wstępem, reedycję serii wzbogacono 
o 180-gramowe WINYLE. „Longpleje”, które są 
ukłonem w stronę powracającej mody na czarne pły-
ty. Album, kamień milowy, drogowskaz, permanent-
ny zdobywca lauru najważniejszej i najwybitniejszej 
płyty w historii polskiego jazzu. Tę tezę potwierdzają 
wyniki plebiscytów i ankiet prowadzonych na łamach 
„Jazz Forum” i innych pism. KRZYSZTOF KOME-
DA QUINTET „ASTIGMATIC” (1966) w skła-

dzie Krzysztof Komeda Trzciński – piano, Tomasz 
Stańko – trąbka, Zbigniew Namysłowski – saksofon 
altowy, Günter Lenz – kontrabas i Rune Carlsson 
– perkusja. Pisano o tej płycie, że jest trudna, wy-
rafinowana i ascetyczna. Ocenę pozostawiam Wam, 
drodzy „lajfowicze”, a ja polecam uzupełnić muzykę 
książkami. Zofia Komedowa Trzcińska „Nietakty, 
mój czas, mój jazz” czyta się znakomicie, a aneg-
doty, prawdy i półprawdy łączą się z historią. Do-
pełnieniem opowieści jest pozycja pt. „Ostatni tacy 
przyjaciele – Komeda, Hłasko, Niziński” autorstwa 
Tomasza Lacha (syna Zofii Komedowej z pierwszego 
małżeństwa). To „baśń udokumentowana” według 
Krzysztofa Kąkolewskiego. 

Drugi rekomendowany album to ANDRZEJ 
KURYLEWICZ „GO RIGHT” (1963) nagrany 
w towarzystwie leadera – trąbka, Jana Ptaszyna 
Wróblewskiego – saksofon tenorowy, Wojciecha 
Karolaka – piano, Tadeusza Wójcika – kontrabas 
i Andrzeja Dąbrowskiego – perkusja. Pamiętam 
obraz z próby zespołu w etiudzie filmowej, którą 
oglądałem w telewizji, pt. „Opus jazz” Janusza Ma-
jewskiego. To muzyka, która jest aktualna, świetnie 
się słucha i czuje. I te nazwiska, jakbym czytał pol-
ską edycję encyklopedii jazzu. Posłuchajcie Państwo 
i poczytajcie, to takie miłe zajęcie. Udanych wakacji.

Wojciech A. Mościbrodzki
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Rześko, chłodno, 
aromatycznie

Kapryśna w tym roku wiosna uświadomiła nam 
brutalnie, że temperatura wpływa na komfort życia. Na 
komfort picia wina również – tośmy ustalili w pierwszym 
odcinku tego winiarskiego minicyklu. O bąbelkach już 
było, pora przejść do białych. Popełniamy tu jeden grzech 
główny – podajemy zbyt zimne. Nasze poczciwe domowe 
lodówki, nastawione na 5–6 stopni, traktują wino jak nie 
przymierzając – piwko. Efekt jest taki, że wino owszem 
niesie ochłodę, ale jest zamknięte, puste, pozbawione 
głębi. Źle to robi zwłaszcza aromatom, całość wydaje się 
też być krótsza, zbita, jakby zhomogenizowana. Wszyst-
ko za sprawą skrępowanego niską temperaturą alkoholu 
i słodyczy. Stąd odczucie pustki (cukier), wątłej struktury 
i aromatów (alkohol). 

Rzeczywistość lubi być bardziej skomplikowana, 
niż byśmy sobie tego życzyli, dlatego nie da się podać 
jednej uniwersalnej temperatury dla wszystkich białych 
win. Nigdy nie powinniśmy jednak schodzić poniżej 8 
stopni, co więcej, jest to temperatura zarezerwowana 
raczej dla białych słodkich. Mają bowiem na tyle dużo 
cukru (pięć, dziesięć, a nawet trzydzieści razy więcej 
niż w winie wytrawnym), że przebiją się przez lodów-
kowe chłody, a z drugiej strony zyskują świeżość i lek-
kość – cechy dla nich szczególnie pożądane. Nie ma 
nic gorszego niż zalepiające, zamulające słodyczą wino 
deserowe. Tam musi być życie, a niska temperatura 
jest tu prawdziwą resuscytacją. Tak więc wszelkie Aszu, 
Sauternesy, Eisweiny i Auslese z czystym sumieniem 
mocno chłodźmy. Oprócz słodkich, naprawdę zimne 
(8 stopni) dobrze jest też podać wszelkie schładzacze 
i orzeźwiacze par excellence – czyli np. portugalskie 
Vinho Verde czy francuski Muscadet. To wina, których 
się nie degustuje, to wina, które gaszą pragnienie, a to 
udaje się najlepiej w chłodzie.

Największą grupę stanowią wytrawne biele o lekkiej 
lub średniej budowie, winifikowane w kadziach stalo-
wych bez użycia beczki, pełne świeżego owocu. Tutaj 
właściwa temperatura to około 10 stopni – kompromis, 
w którym jest ciepło na tyle, by mogły się rozwinąć 
aromaty, a z drugiej na tyle zimno, by wino pozostało 
zwarte i rześkie – ich głównym zadaniem jest prze-
cież gra świeżością. Mamy w tej olbrzymiastej grupie 
prawdziwe morze wina, bo to styl, który panuje obec-
nie niepodzielnie. Sauvignon blanc, Rieslingi, Verdic-
chio, Godello, proste Chardonnay, Gruner Veltliner 
– w większości dobrze sprawować się będą właśnie przy 
10–12 stopniach. Temperatura rośnie wraz ze wzrostem 
ceny i jakości (choć to jednak duża generalizacja). Im 
wino bardziej złożone, wielowymiarowe, zniuansowane, 
masywne, oleiste, krągłe, tym wyższej temperatury po-
trzebuje, by całkowicie się odsłonić. Dotyczy to na pew-
no win, które fermentowały lub dojrzewały w beczkach. 

W
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To wielka sztuka tak je skomponować, by beczka nie 
dominowała, ale stanowiła ramy kompozycji. Łatwo 
tu przesadzić, bo z natury rzeczy biele są materią de-
likatną i szybko poddają się wszelkim beczkowym 
ingerencjom; w dodatku beczka to zawsze w jakimś 
stopniu środek bezwładny, a przez to nieprzewidywal-
ny. Winiarz musi dokładnie wiedzieć, co chce beczką 
osiągnąć, nie może ona być tylko kwiatkiem do kożu-
cha, ulepszeniem, które w rezultacie potwierdzi stare 
porzekadło, że lepsze jest wrogiem dobrego. Wysiłek, 
wiedzę, doświadczenie i kunszt winiarza możemy tu 
całkowicie zmarnować nieodpowiednią temperaturą, 
tracąc dodatkowo sporo pieniędzy. Świetnym przykła-
dem może być Carato od toskańskiego Montenidoli 
czy słynna biała Rioja Capellania od Marquesa de 
Murietty – oba potrzebują około 15 stopni, a w dodat-
ku dość długiego karafowania. Wniosek jeden – jeśli 
zainwestowaliśmy w drogą biel, to warto przed jej 
otwarciem sprawdzić (na kontretykiecie albo stronie 
producenta), czy oprócz dobrego szkła, dobrego je-
dzenia i dobrego towarzystwa, do pełni szczęścia nie 
brakuje nam jeszcze odrobiny ciepła.

Łukasz Kubiak
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Urodziny Lublina
Było z przytupem i zadęciem. Uroczysta sesja Rady Miasta na 
Zamku Lubelskim, parada i występy hejnalistów, sadzenie her-
bowych winorośli, wodowanie Łódki Kultury o wdzięcznej nazwie 

„Lublin” na placu Litewskim, podniebne akrobacje slacklinerów, 
ważący pół tony tort o długości siedmiu metrów i jazzrockowa 
kantata Tomasza Momota „Zakochani w Lublinie” z udziałem 
m.in. takich gwiazd, jak Urszula, Beata Kozidrak, Bracia i Lu-
belska Federacja Bardów, która wybrzmiała dla tysięcy osób zgro-
madzonych na placu Zamkowym, oraz na dobranoc widowisko 
multimedialne „Sen o Mieście” na placu Litewskim – tak w te-
legraficznym skrócie można powiedzieć o tym, co działo się 15 
sierpnia z okazji 700-lecia nadania Lublinowi aktu lokacyjnego.
A to wszystko w scenerii Jarmarku Jagiellońskiego i tłumów tury-
stów. Dla miasta i dla mieszkańców – najlepsze życzenia. (maz) (U

M
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Prężnie działający lubelski Teatr Seniora tym razem wziął na warsz-
tat dramat Stanisława Grochowiaka, wystawiając go pod rozbu-
dowanym tytułem „Chłopcy – dramat z życia sfer starszych”. To 
bodaj najczęściej wystawiana sztuka Grochowiaka, która mówi 
o problematycznych relacjach między młodym i starszym pokole-
niem, zwłaszcza że akcja rozgrywa się w domu starców. W Lubli-
nie spektakl mogliśmy obejrzeć w Sali Czarnej Centrum Kultury. 
Z dużym wyczuciem tematu wyreżyserował go Michał Zgiet, który 
od wielu lat zaprasza starsze osoby do tworzenia różnych projektów 
teatralnych, a brawurowo zagrali aktorzy amatorzy w mocnym skła-
dzie: Grażyna Czarnota, Grzegorz Michalec, Kazimierz Szymański, 
Zenobia Kotula, Marta Lipiec, Dariusz Jóźwik, Teresa Łuszczyńska, 
Anna Kuszneruk, Zofia Wronko-Mitrut, Jerzy Kałduś, Henryk 
Szuba i Teresa Gajkoś-Chojnacka. Teatralnym przedsięwzięciom 
lubelskich seniorów sekundujemy i czekamy na więcej. Dużo, dużo 
więcej. (maz) 
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Seniorzy zagrali „Chłopców” Zjazd rodziny Kaczorowskich
15 lipca w podlubelskim Dworze Anna miał miejsce zjazd rodzi-
ny Kaczorowskich. To już trzecie takie spotkanie na przestrzeni 
kilkunastu ostatnich lat. Uczestniczyła w nim prawie setka gości. 
Jak podkreślają Kaczorowscy, dla każdego z nich ważne jest pod-
trzymywanie więzi, a także poznawanie się z nowymi krewnymi, 
stąd zapewne w zjeździe wzięło udział tak wielu młodych ludzi. 
Członkowie rodu przybyli z kraju i zagranicy. Kaczorowscy wy-
wodzą się z Wołynia, a początek ich rodu sięga XIX wieku. Duża 
część rodziny związana jest z Lubelszczyzną. Członkowie rodziny 
na przestrzeni dwóch stuleci zajmowali stanowiska państwowe 
i społeczne, byli uczestnikami walk narodowo-wyzwoleńczych 
(brali udział w powstaniach styczniowym i warszawskim), a także 
przeszli szlak bojowy z armią Andersa. W spotkaniu w Dworze 
Anna wzięła udział m.in. Karolina Kaczorowska, wdowa po ostat-
nim prezydencie RP na uchodźstwie Ryszardzie Kaczorowskim, 
który zginął w katastrofie smoleńskiej. (maz)
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Muzyczny pejzaż świata
Tegoroczna edycja festiwalu Wschód Kultury – Inne Brzmienia była 
muzyczną pocztówką świata, którą od 5 do 9 lipca podziwialiśmy 
na zamkowych Błoniach w Lublinie. Imprezę otworzył koncert 
klarnecisty Wacława Zimpela, który zaserwował nam paletę jazzo-
wo-klezmerskich brzmień. Podczas kolejnych dni wystąpili m.in. 
energetyczny i mocno futurystyczny Skip&Die, etniczny Kasai 
Allstars z Konga, francuska grupa Nouvelle Vaque, która  zaprezen-
towała covery największych hitów muzyki rockowej, rosyjski zespół 
Gromyka, który porwał do pogo fanów punkrockowych melodii 
i brytyjska grupa Juno Reactor, która wraz z tancerzami Mutant 
Theatre zgotowali przyjemne wizualnie show w rytm muzyki goa 
trance. Dobrym podsumowaniem festiwalu był odbywający się 
ostatniego dnia koncert KATOLUB Orchestra, czyli połączonych 
sił okołolubelskiej grupy Čači Vorba i katowickich zespołów Pige-
on Break, Hengelo i Lód 9. Projekt stworzony specjalnie na Inne 
Brzmienia połączył ze sobą cygańską melodyjność i folkowe zacięcie 
z mocnym, rockowym riffem i solidną perkusją. Festiwal, który 
mimo ugruntowanej pozycji i blisko dziesięciu lat historii, nadal 
jest pewnym muzycznym eksperymentem. Po raz kolejny udanym. 
Więcej na www.lajf.info (slo) 
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Zlot food trucków
Świat pokochał food trucki. Dlaczego? Ponieważ stanowią idealny 
balans pomiędzy szybkim jedzeniem dla zabieganych a kulturą 
slow food, która nakazuje delektowanie się i tworzenie czegoś 
wyśmienitego, nawet w polowych warunkach. O tym, że polubili-
śmy taką niecodzienną gastronomię, świadczą tłumy zgromadzone 
podczas zlotu Żarcie na Kółkach. 15 i 16 lipca plac przed Centrum 
Spotkania Kultur w Lublinie był przepełniony smakami z róż-
nych stron świata. Żarcie na Kółkach to inicjatywa sukcesywnie 
organizowana w wielu polskich miastach. Wszystko wskazuje na 
to, że bogata oferta różnorodnych wystawców zaskarbiła również 
lubelskie serca i podniebienia. Blisko 30 rozmaitych food trucków 
zabrało lublinian w niecodzienną, smakowitą podróż. Można 
było skosztować potraw z najróżniejszych zakątków świata, od 
Ameryki po Meksyk, Włochy i Azję. Niecierpliwie czekamy na 
kolejne edycje! (abc) 
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Dwa Brzegi artystycznej rzeki
Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi spaja nie tylko Kazimierz 
i Janowiec nad Wisłą. Jest jak pomost łączący dwie strony sztu-
ki. A pomiędzy nimi spokojny nurt artystycznych działań, który 
w tym roku poniósł nas już po raz jedenasty.
Nazwa festiwalu ma swoje podwójne dno. Wydarzenie ma nie 
tylko łączyć dwa brzegi Wisły, ale także dwa artystyczne światy: 
twórców i odbiorców. Podczas festiwalu jedni i drudzy wspólnie 
mogą cieszyć się sztuką, a także w kameralnej kazimierskiej at-
mosferze wymieniać się opiniami i oczekiwaniami. 
Od 29 lipca do 6 sierpnia w Kazimierzu Dolnym, Janowcu oraz 
Mięćmierzu mogliśmy uczestniczyć w wystawach, koncertach 
i dyskusjach, choć jak co roku głównym tematem oczywiście 
był film. Ta edycja miała także swoich wyjątkowych bohaterów. 
Imprezę otworzył odbywający się na dziedzińcu kazimierskiego 
zamku muzyczny rarytas – „Młynarski plays Młynarski”. Występ 
był hołdem Jana Młynarskiego dla jego ojca, Wojciecha. Muzyk 
razem z zespołem i wokalistką Gabą Kulką zaprezentowali wybraną 
twórczość artysty we własnych aranżacjach. Kilka dni później na 
Dwóch Brzegach miała miejsce światowa premiera dokumentu 

„Wojciech Młynarski: piosenka finałowa”. Obraz ukazywał kulisy 
nie zawsze łatwej pracy i relacji z otoczeniem tego niepowtarzal-
nego kabareciarza i tekściarza. Kolejnym bohaterem festiwalu 
był, w ramach cyklu „I Bóg stworzył aktora”, Andrzej Seweryn. 
W związku z tym w retrospektywie artysty zobaczyliśmy przekrój 
filmów z jego udziałem. Od „Dyrygenta” po „Ostatnią rodzinę”. 
Aktor spotkał się także z publicznością i zaprezentował monodram 
„Wokół Szekspira”, w którym wciela się w wybrane postacie ze 
sztuk angielskiego dramaturga. 
Na otwarcie festiwalu wyświetlono film biograficzny „Ja Godard” 
(„Le Redoutable”) M. Hazanaviciusa poświęcony twórcy „Do 
utraty tchu” – jednego z najważniejszych dzieł francuskiej młodej 
fali. Z kolei obrazem zamykającym był „Niemiłość” („Loveless”) 
A. Zwiagincewa, który wcześniej uwiódł publiczność festiwalu 
w Cannes. 

Po przerwie na festiwal wrócił Międzynarodowy Konkurs Filmów 
Krótkometrażowych. Jury w składzie: Maciej Dejczer, Marcin Ko-
szałka i Anna Zamecka za najlepszy film uznało „NDR” w reżyserii 
Grzegorza Dębowskiego. W uzasadnieniu werdyktu odnotowano: 

„za podjęcie ryzyka wykreowania relacji międzyludzkich w świecie 
ekstremalnych wyborów i umiejętne zatarcie granicy między doku-
mentem a fabułą”. Druga nagroda przypadła Paulowi Plobergowi za 
film „Piwo i Callipso”, a trzecia trafiła do Balbiny Bruszewskiej za 

„Czarnoksiężnika z krainy U.S.”. Reżyserka odebrała także nagrodę 
specjalną She’s Mercedes.
Wśród gości specjalnych festiwalu pojawili się Agnieszka Hol-
land, Janusz Gajos, Borys Szyc czy Arkadiusz Jakubik. W tym 
roku miało miejsce kilkaset projekcji i wydarzeń towarzyszących, 
a w festiwalu wzięła udział rekordowa liczba uczestników – ponad 
45 tysięcy widzów. (Jacek Słowik) 
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sierpień/wrzesień

18-20 sierpnia

KRASNYSTAW
Chmielaki Krasnostawskie
Rynek główny

20 sierpnia

LUBLIN
Victoria Cup 2017 - Turniej 
piłkarski i piknik rodzinny,
Centrum Kultury w Lublinie,  
ul. Peowiaków 12, godz. 10:00

24 sierpnia

LUBLIN
Polcon, Festiwal Fantastyki
UMCS, Plac Marii-Curie 
Skłodowskiej

25 sierpnia

LUBLIN
Impresje Kalifornijskie. 
Światło i kolor
Muzeum Lubelskie na Zamku,  
ul. Zamkowa 9, godz. 18:00

25-27 sierpnia

NIEDRZWICA DUŻA
IV Zlot Motocyklowy „w Ruinach”
ul. Górki 30

25-27 sierpnia

RADZYŃ PODLASKI
Oranżeria 2017, 
Radzyński Ośrodek Kultury 
Podlaskim
ul Jana Pawła II 4

26 sierpnia

LUBLIN
Koncert: Czarne Lwy  
z Przedmieścia
Most Mariana Lutosławskiego, 
godz. 20:00

26 sierpnia

LUBLIN
HERstory - Kalina | spacer pieszy
Stary Cmentarz Żydowski,  
ul. Kalinowszczyzna, godz. 10:00

 

3 września

LUBLIN
Lublin Business Run
www.polandbusinessrun.pl

6-7 września

LUBLIN
I Kongres Kultury Województwa 
Lubelskiego
Centrum Spotkania Kultur, Plac 
Teatralny 1

13 września 

LUBLIN
Wernisaż wystawy fotografii 
oraz premiera albumu „KL 
Lublin opowieść o nieludzkości” 
Grzegorza Pawlaka
WOK,  ul. Dolna Panny Marii 3,  
godz. 18:00

15 września

LUBLIN
Wernisaż wystawy 
„Lubliniana 2017”
Malarstwo wybitnych polskich ma-
larzy, którzy wykorzystali wątki 
związane z Lublinem w swojej 
twórczości, Galeria Sztuki 
Wirydarz, ul.Grodzka 19, 
godz.18:00

16 września

LUBLIN
„Baron Cygański”, Teatr Muzyczny 
w Lublinie
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 
godz.18:00

17 września

TOMASZÓW LUBELSKI
Rekonstrukcja Bitew pod 
Tomaszowem Lubelskim
w 1939 r., Dąbrowa Tomaszowska, 
godz. 11:00

22-24 września

WŁODAWA
Festiwal Trzech Kultur
Muzeum - Zespół Synagogalny we 
Włodawie, ul. Czerwonego  
Krzyża 7






