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Na naszych łamach i tym razem gościmy wyjątkowego
bohatera. Pan Henryk Wicki leczy samoloty. I choć tytuł
bardziej pasuje do felietonu niż do wywiadu, jednak oddaje
prawdę w sprawie tego, czym nasz bohater się zajmuje. A przy
okazji realizacji materiału nasza redakcja udała się w podróż
nad Lublinem i okolicznymi miejscowościami. I pięknie
było. Na dole uporządkowane przed jesienią pola usytuowane
w równych rzędach i epatujące kolorami ziemi. W pobliżu
miasta widoczny zarys lubelskiej strefy ekonomicznej, lotnisko
i regularna siatka tras szybkiego ruchu. A jeszcze kilka lat temu
wrażenia z takiego przelotu wyglądałyby zupełnie inaczej.
I ponownie nasz nowy numer jest o ludziach, których
motorem działania jest pasja. Stąd reportaż o sprawcach
kosmicznej mocy w Bogucinie i rozmowa z wicemarszałkiem
województwa lubelskiego o tym, jakie wnioski można wysnuć
po zakończeniu I Kongresu Kultury Lubelszczyzny, a także
wiele innych interesujących tematów idealnych do zgłębienia
podczas jesiennych wieczorów. Zapraszamy
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Wielki wzór

PAWEŁ
CHROMCEWICZ

Maska opadła. Prezydenckie weto do ustaw sądowych skończyło się propozycjami głowy państwa, które
niewiele odchodzą od niekonstytucyjnego projektu PiS-u. Co najwyżej lekko go łagodzą, nie zmieniając jego
istoty. Propozycje Andrzeja Dudy nadal są niezgodne z konstytucją, a zmierzać mają przede wszystkim do
tego, by to prezydent, a nie minister sprawiedliwości miał w kwestii sądów ostatnie (i najważniejsze) słowo.
Jak by nie patrzeć – sądy mają zostać podporządkowane władzy politycznej, a to nijak się ma do niezależności wymiaru sprawiedliwości i trójpodziału władzy. Wymownie projekt prezydenta podsumował prof.
Adam Strzembosz: „To, co zaproponował Ziobro, było dramatyczne, a to, co prezydent, tylko złe”.
Szkoda fantastycznego zrywu społecznego
w obronie sądów, nad którym – wielu żywiło taką
nadzieję – miał się z troską pochylić prezydent.
Niestety, chociaż protest bez wątpienia usłyszał,
to się w niego nie wsłuchał. Podejrzewam zresztą, że wcale nie miał takiego zamiaru, a weto
było zwykłą zagrywką obliczoną na uspokojenie
nastrojów. Pisałem o tym w poprzednim felietonie: to się nazywa manewrem kremlowskim,
regularnie ćwiczonym przez prezydenta Rosji.
Wygląda zresztą na to, że politycy dobrej zmiany – wbrew oficjalnym deklaracjom – patrzą na
Putina niczym w obraz i czerpią pełnymi garściami z bogatego arsenału jego chwytów. W każdej
sprawie, od poskramiania sędziów po załatwianie
niewygodnych mediów i dziennikarzy, którym
oblicze władzy nie wydaje się dobrotliwe.
W kalendarzową jesień weszliśmy z deszczem
i zdaje się, że jesień polityczna też będzie nieprzyjemna. Niektórzy komentatorzy mówią, że
będzie gorąca, mnie się wydaje, że raczej chłodna
i dżdżysta, zważywszy na to, co zamierza jednoosobowy sztab z Nowogrodzkiej. A planuje,
po przejęciu sądów, repolonizować media, czyli
odbijać je z obcych rąk. Mówiąc jeszcze inaczej –
zabrać dotychczasowym właścicielom. Na chwałę
obozu władzy, rzecz jasna.
Do tej szlachetnej walki, niczym z Krzyżakami,
zwierają się już najpierwsze szeregi, by wkrótce
pociągnąć za sobą chorągwie ze wszystkich dzielnic piastowego dziedzictwa. Bo w każdej dzielnicy
przebiegły Niemiec ukrył swoją piątą kolumnę.
Taki, dajmy na to, Der Lubliner Kurier – toż
to, jeśli jeszcze nie wiesz, Drogi Czytelniku,
sącząca jad do Twojej głowy germańska gadzinówka, dla zmylenia nieświadomego odbiorcy
ukazująca się pod tytułem Kurier Lubelski.
Nie wiedziałeś?... No właśnie, trzeba będzie Ci
to dokładnie uświadomić, żebyś i Ty wyruszył
z królem do boju. A gdy opadnie już bitewny
kurz, a walka – co oczywiste przy takiej prze-

wadze – okaże się zwycięska, dostaniesz do ręki
gazetę podającą odtąd wyłącznie szczerą patriotyczną prawdę. Na podobieństwo Wiadomości
TVP, które już dawno zostały uwolnione z obcych ideowo wpływów przez tow. Kurskiego.
Na razie wysłannicy władcy próbują po cichu
kupić od krzyżackiego wydawcy prapolskie gazety. Jak dotąd bez skutku. Jeżeli jednak po dobroci się nie uda, to skrzyknie się hufce sejmowe
i wojewódzkie odwody. Pisowczycy od tygodni
już lud do boju zagrzewają antyniemiecką retoryką, a sięgają głęboko, aż do wojennych reparacji.
Mocno idą, budząc zdziwienie na dworach całej
Europy.
Co narobią spustoszenia, to nasze. To po
prostu koszty przebiegłego manewru małego
stratega, obliczonego przede wszystkim na krajowe podwórko. Antyniemiecka histeria przyda
się w walce o media. Naginając prawo i łamiąc
konstytucję, znowu będzie się można powołać
na suwerena, który nie chce obcych wpływów.
Szeroki front bitwy o gazety regionalne może
dziwić. Dziś to coraz bardziej media niszowe,
mało (Iub wcale) dochodowe. A jednak są ważne,
bo w regionach wciąż się liczą i mogą okazać się
kluczowe w kolejnej wojnie, znacznie istotniejszej, do jakiej zmierza dobra zmiana – wojnie
o samorządy.
Wybory regionalne i lokalne już za rok, a PiS
za wszelką cenę chce je wygrać. Gazety mają wesprzeć TVP w doprowadzeniu najpierw do zmiany ordynacji wyborczej (zapewne znów wbrew
konstytucji), a potem do zwycięstwa i przejęcia
właściwie już wszystkiego, co warte posiadania.
Po drodze łyknie się jeszcze tylko organizacje
pozarządowe, przeciwko którym front został
otwarty już wiele miesięcy temu.
I wtedy będzie już tak demokratycznie, jak
w wielkim wzorcu: Rosji Putina.
Albo jak w Polsce za czasów PZPR.

kocia kołyska

Polska dla Polaków,
ziemia dla ziemniaków

Moi znajomi Niemcy byli dwudziestokilkulatkami, studentami filozofii i nauk politycznych
uniwersytetu w Bonn, udzielający się jako wolontariusze pomagający bezdomnym, wystawiający
sztukę o Kurcie Tucholsky (pacyfiście i lewicującym demokracie – jak sam o sobie mówił, publicyście, jednej z najciekawszych postaci w okresie
Republiki Weimarskiej), niezwykle poprawni politycznie i za wszelką cenę starający się odkupić winy
swoich ojców, które ci popełnili w okresie wojny.
Kiedy na dzień dobry zobaczyli rozwleczony na kilka metrów napis, najpierw zbledli, potem zrobili
się czerwoni ze wstydu, a przez kolejne kilka dni
nieustannie nas przepraszali (mnie, Polkę, której
rodacy w okresie stanu wojennego wyruszyli na
ekonomiczny podbój Europy, i Turka, Mahmeta, który wraz z rodzicami, uznanymi lekarzami
i społecznikami, zamieszkali w Niemczech kilkanaście lat wcześniej, jeszcze przed falą emigracyjną,
która w latach 80. zalała RFN). Przeprosin nie
było końca. W porównaniu do dzisiejszego hejtu
obraźliwy napis na hamburskim murku wydaje
się być wyrafinowaną subtelnością.
Pod koniec sierpnia w Lublinie został napadnięty i pobity pochodzący z Ukrainy słuchacz
szkoły policealnej. Spokojnie szedł ulicą, ale
komuś nie spodobało się to, skąd jest. Zimą
w centrum miasta został pobity Turek, który
przyjechał do Lublina w ramach wymiany studenckiej. I znowu sierpień i napaść na Ukrainki.
I wykrzykiwane przez napastników słowa: „Polska
dla Polaków” (wiele lat wcześniej kłoś ładnie je
sparafrazował: „ziemia dla ziemniaków”). Podobnie jak w ciepły wakacyjny wieczór w Chełmie,
kiedy ulicami miasta przemaszerowała kilkunastoosobowa zorganizowana demonstracja młodych, krótko ostrzyżonych mężczyzn w otoczeniu
służb porządkowych. Pojawili się od strony (ską-

dinąd wielokulturowego) placu Łuczkowskiego
z wykrzykiwanymi hasłami w obronie polskości. W ciszy letniego wieczoru ich okrzyki jakby
przecięły błogość chwili – jaskrawość chylącego
się ku zachodowi słońca, zapach grillowanych
kiełbasek unoszący się nad posesjami, śmiech
dzieci taplających się w basenikach w przydomowych ogródkach. Ciepło, przyjemnie, szczęśliwie.
Demonstranci przyszli z ciszy, zaznaczyli swoją
obecność głośnym skandowaniem i podniesionymi rękoma, po czym znikli na końcu ulicy
z oddalającą się i coraz mniej słyszalną treścią
wykrzykiwanych haseł. Kiedyś, kilkadziesiąt lat
temu, też tak się zaczynało. Od małych grupek
pojawiających się znikąd i znikających za rogiem.
Podczas mojego pobytu w Hamburgu w 1985
roku media podały smutną dla Niemców, ale i całego intelektualnego świata wiadomość. Zmarł
Heinrich Böll, uważany za autorytet moralny
(notabene, podczas wojny został wcielony do
Wehrmachtu), autor książki „Bilard o wpół do
dziesiątej” opisujący losy trzypokoleniowej rodziny
niemieckich architektów. Dziadka, który projektował jeszcze jakiś czas przed dojściem Hitlera
do władzy, syna, który był świadkiem niszczenia
w czasie wojny, i wnuka, który odbudowywał
Niemcy po wojnie. Wydawało się, że jego książka
definitywnie zamknęła rozdział, o którym powojenna Europa pragnęła jak najszybciej zapomnieć.
Ale się nie da. W mediach społecznościowych co
rusz są wysyłane zaproszenia do wspólnego odmawiania koronki świętej w intencji oswobodzenia
ojczyzny. Wprawdzie wojna skończyła się 72 lata
temu, a komunizm padł prawie trzy dekady temu,
jednak są „prawdziwi Polacy”, którzy do dziś trwają w rzeczywistości stanu wojennego, poszukując
wspólnego wroga, którego należy jak najszybciej
zwyciężyć – patriotyzmem i wiarą.

GRAŻYNA STANKIEWICZ

W połowie lat 80. podczas wakacji w RFN wybraliśmy się ze znajomymi – jeden Niemiec, jeden Turek,
jedna Niemka i ja, Polka, do Hamburga, aby obejrzeć musical wyreżyserowany przez Niemca, którego akcja
toczyła się w getcie warszawskim, a który opowiadał historię żydowskiej śpiewaczki. Przed spektaklem poszliśmy na spacer wzdłuż słynnego portowego bulwaru. Pierwsze, co ukazało się naszym oczom, to wymowne
hasło napisane czarnym sprayem na niewysokim, pomalowanym na biało murku – Turcy i Polacy – won!

tygiel

(Magda Grela-Tokarczyk)

Bitewnie pod Tomaszowem

(pod)

Pałac Poniatowskich
w Rykach
Od połowy XVIII w. Ryki dzierżawił
ojciec późniejszego króla Stanisława
Augusta. I to właśnie przyszłemu
władcy Polski zawdzięczamy wzniesienie klasycystycznego murowanego
pałacu z charakterystycznym kolumnowym portykiem. Kolejnym właścicielem majątku był hrabia Jezierski,
który zadbał nie tylko o rozwój gospodarczy Ryk, ale i przebudował
budynek oraz poszerzył i wzbogacił
park. To z jego inicjatywy Ryki zasłynęły w całym Królestwie Polskim
z ponad 30 stawów hodowlanych
a wyławiane tu karpie należały do
najsmaczniejszych na terenach dawnej
Rzeczypospolitej. Ranga miasta (prawa miejskie od 1782 roku) rosła również dzięki położeniu przy głównym
trakcie z Warszawy przez Garwolin
do Lublina. Pod koniec XIX wieku
Ryki liczyły ponad 1600 mieszkańców, wśród nich była inteligencja,
kupcy i liczni rzemieślnicy oraz duża
społeczność żydowska, głównie Chasydzi. Obecnie w odbudowanym po
pożarze zabytku mieszczą się Dom
Kultury, Urząd Stanu Cywilnego
a także Biblioteka Miejska. Całość,
otaczają pozostałości parku dworskiego. A kolumnowy portyk pałacu
uważany jest za idealne miejsce na
sesje fotograficzne. (maz)

Pokaz musztry piechoty Wojska Polskiego i pojazdów historycznych, odtworzenie walk WP
z Rosjanami pod Tyszowcami, a także rekonstrukcja rajdu Jana Gorączki ps. Lont na magazyny
Wehrmachtu – to wszystko można było obejrzeć w niedzielę 17 września na łąkach stadniny
koni „Pod Lasem” w Dąbrowie Tomaszowskiej. Od dziewięciu lat we wrześniu w ten sposób
jest obchodzona rocznica dwóch bitew, do których we wrześniu 1939 roku doszło w rejonie
Tomaszowa Lubelskiego i które były drugą po bitwie nad Bzurą największa batalią kampanii
wrześniowej. W pierwszej bitwie pod Tomaszowem Lubelskim, która rozpoczęła się 17 września
brało udział największe polskie zgrupowanie pancerne składające się z blisko 80 wozów bojowych,
w tym 22 czołgów. Z kolei pokazy organizowane pod Tomaszowem są obecnie największą tego
typu rekonstrukcją historyczną w Polsce. (maz)

Nowy plac Litewski doceniony

(ag)

Pustynia Kaltenbacha Z SIECI

Od zachwytu po krytykę – nowy plac Litewski ciągle budzi
skrajne odczucia. Jednak przyszła pora i na niewątpliwe pochwały. Rewitalizacja części śródmieścia Lublina, a dokładnie
placu Litewskiego, uzyskała najwięcej pozytywnych głosów w konkursie Top Inwestycje Polski Wschodniej 2017.
18 września zakończyło się głosowanie na stronie Portalu
Samorządowego, a oficjalnie laureatów poznamy podczas
Wschodniego Kongresu Gospodarczego w Białymstoku,
który odbędzie się pod koniec września. Konkurs miał za
zadanie wyłonienie tych inwestycji, które najbardziej przyczyniły się do rozwoju gospodarki, regionu i mieszkańców Polski
wschodniej w ostatnim roku. – Chcemy wyróżnić najlepsze
praktyki inwestycyjne oraz docenić tych, którzy osiągnęli inwestycyjny sukces dzięki odważnym, prorozwojowym
decyzjom – podkreślają organizatorzy. A to dopiero początek zmian w Lublinie. Jako kolejne zadanie ujęte w ramach
projektu w 2018 roku planowane jest także przebudowanie
istniejącego deptaka miejskiego oraz placu Łokietka. (ag)

Tak naprawdę pustynią nie jest, tylko terenem otaczającym Zakłady Azotowe w Puławach, powstałym
w wyniku zanieczyszczeń przemysłowych. Już na początku lat 70. wcześniej zalesiony obszar zamienił
się w zdegradowany krajobraz. W ciągu jednej dekady z powierzchni znikło 2 000 ha drzew. Dziś
powoli wraca tu życie. 20 lat proekologicznej działalności zakładów pozwala odradzać się roślinności.
Na wschód od tego wielkiego przemysłowego konglomeratu obecnie rozciąga się teren zamieszkały
przez małe gryzonie i jaszczurki oraz drapieżne ptaki – myszołowy, jastrzębie, błotniaki, bieliki a także
bażanty, kuropatwy i wiele innych gatunków. Rozciągający się po horyzont bezkres upatrzyły sobie
także zające. A skąd nazwa puławskiej pustyni? Wywodzi się od nazwy niemieckiej firmy, która
dostarczyła licencję na budowę instalacji do wytwarzania saletry amonowej, której zanieczyszczenia
spowodowały degradację terenu. Więcej na www.ekspolatorzy.com (maz)

tygiel

(Tomasz Cisło)

Sejmik bocianów
Na obrzeżach Chełma w ostatnich dniach sierpnia miała miejsce poważna narada, którą śmiało
można nazwać sejmikiem. Wzięli w niej udział przedstawiciele licznej rodziny bocianów na
Lubelszczyźnie. Narada trwała kilka godzin, a dotyczyła wyprawy powrotnej w kierunku
tak zwanych ciepłych krajów, bowiem jak co roku to tam bociany uciekają przed chłodem
w Polsce. Bocian biały to bodaj najbardziej polski z polskich ptaków. A swoją sławą przewyższa
nawet orła z naszego godła, ponieważ łatwiej i częściej można go zobaczyć w naturze. Polskie
bociany stanowią 20% światowej populacji całego gatunku, co oznacza, że co piąty na świecie
ma „polskie korzenie”. Przylatują co roku z południowej Afryki, gdzie zimują, a więc mają
do przebycia około 10 tysięcy kilometrów. Każdego dnia są w stanie pokonać dystans nawet
kilkuset kilometrów. Dzięki inicjatywie Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody „pro
Natura” od czternastu lat 31 maja w Polsce jest obchodzony jako Dzień Bociana Białego.
To doskonała okazja do nagłośnienia kwestii ich ochrony, ponieważ z roku na rok jest ich
niestety coraz mniej. (abc)

(pod)

Pysznie i aromatycznie

(pod)

Synagoga w Bychawie
Nie wygląda to najlepiej – powybijane szyby, sypiący się tynk z elewacji, wilgoć. Budynek
usytuowany przy obecnej ul.Kościuszki został wzniesiony w 1810 roku. W 1899 roku został
odbudowany po pożarze, który strawił większą część miasta. Podczas II wojny światowej
synagoga została zdewastowana przez hitlerowców. Po wyzwoleniu kolejno mieściły się
tutaj straż pożarna, warsztat samochodowy i magazyn. Od 10 lat budynek synagogi znajduje się w prywatnych rękach. Wewnątrz częściowo zachowały się polichromie, tablice
fundacyjne, inskrypcje hebrajskie a także kolumny, dziewięciopolowe sklepienie i babiniec.
Warto wiedzieć, że Bychawę rozsławiło na świecie opowiadanie noblisty Izaaka Bashevisa
Singera „Yentl – chłopiec z jesziwy”, na podstawie którego w 1983 r. Barbara Streisand
nakręciła film fabularny, w którym zagrała główną rolę. (maz)

Lubelskie Święto Chleba to najważniejsze
w regionie spotkanie piekarzy i cukierników.
Z małej lokalnej imprezy w Lubartowie, która
w pierwszej edycji zgromadziła niespełna dziesięciu okolicznych wystawców, zmieniło się
w wielkie święto obecnie organizowanie w lubelskim skansenie. Organizatorami wydarzenia
są Cech Rzemiosł Spożywczych w Lublinie
we współpracy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Lubelskiego. Na tegorocznym
Święcie Chleba, które odbyło się 10 września,
można było spróbować nie tylko wspaniałego
pieczywa, ale również pysznych serów zagrodowych, domowych wędlin, miodu, cydru, nalewek oraz słodkich ciast i ciasteczek. W tym
roku świętu towarzyszyło po raz pierwszy
wydarzenie „Drzewo – drewno – kultura”,
ukazujące rolę drzewa i drewna w tradycyjnej
kulturze ludowej oraz w procesie przemian cywilizacyjnych wsi i miasteczka Lubelszczyzny
na przestrzeni ostatnich stu kilkudziesięciu lat.
Głównym punktem programu było widowisko
„Saga o Józku Drzewieniu” w wykonaniu m.in.
zespołu Kumowianki z gminy Leśniowice. (ag)

z okładki

Lekarz
samolotów

– Czy zainteresowanie lotnictwem ma u Pana jakieś
tradycje rodzinne?
– Zupełnie nie. Z pochodzenia, urodzenia i wychowania jestem Kaszubem, gdzie od pokoleń panowała tradycja morska. Lotnictwo nie interesowało
nikogo w mojej rodzinie, zresztą do tej pory lotnictwo na północy Polski nie cieszy się takim zainteresowaniem, jak w innych regionach kraju. Na mnie
znaczący wpływ miała twórczość Janusza Meissnera,
który napisał wiele popularnych utworów o tematyce
lotniczej, korzystając częściowo z własnych doświadczeń. Kto je przeczytał, ten na ogół złapał bakcyla.
I tak było ze mną, intuicyjnie wiedziałem, że chcę
dalej iść w tym kierunku. To było moje hobby i pasja, poza tym lotnictwo musi być pasją dla każdego,
kto nim się zajmuje. Nie znam osób z tej branży,
które robią to tylko dla pieniędzy.
– Tęskni Pan za Kaszubami?
– Bardzo, mimo że dużo dłużej mieszkam już
na Lubelszczyźnie. Kaszuby są bardzo urozmaicone krajobrazowo, przy czym Lubelszczyzna wypada
nieco blado. Niestety nie mam zbyt wiele czasu na
odwiedzanie domu rodzinnego. W tym roku wyjątkowo udało mi się wygospodarować tydzień na
urlop, właśnie tam. Pojechaliśmy całą rodziną, odwiedziliśmy moich rodziców. Za domem mam nawet
lądowisko, bo z Lublina na Kaszuby leci się zaledwie
1,5 godziny. Być może na emeryturze przeniesiemy
się tam na stałe.

Na obrzeżach Świdnika, po
sąsiedzku z Aeroklubem,
znajduje się Warsztat Lotniczy
TZL. I mało kto wie, że to
właśnie tutaj trafiają silniki,
jak i całe modele samolotów
lekkich z całego świata, by
pod czujnym i fachowym
spojrzeniem Henryka Wickiego
przejść drobiazgową operację,
dającą im drugie życie. Słowo
„operacja” jest idealne w tym
przypadku, ponieważ Henryk
Wicki w środowisku lotniczym
nazywany jest lekarzem
samolotów, który przywraca
świetność historycznym
modelom, a także składa od
podstaw te najnowsze. Tekst
Piotr Nowacki i Aleksandra
Biszczad, foto Marcin Pietrusza

– A jak trafił Pan do Świdnika?
– To był czysty przypadek. Próbowałem dostać
się do Liceum Lotniczego w Dęblinie. W 1980 roku
na jedno miejsce było bardzo wielu kandydatów,
a poziom ówczesnych badań lotniczo-lekarskich
był nie mniej wymagający niż obecnie przechodzą
astronauci w NASA. Przez te właśnie badania nie
dostałam się do wymarzonej szkoły. Nie chciałam się
tak łatwo poddać. Miałem przy sobie gazetę „Skrzydlata Polska” z adresami szkół, które powiązane były
z lotnictwem w całym kraju. Najbliższa znajdowała się
w Świdniku, o którym nie wiedziałem wtedy w zasadzie nic. Tutaj ukończyłem szkołę zawodową, jako
mechanik lotniczy. Potem pracowałem w fabryce
WSK PZL Świdnik, ponieważ był taki obowiązek
po zakończeniu nauki. Ażeby uciec z tej fabryki, zaciągnąłem się do wojska, tam miałem przyjemność
służyć w desancie pod dowództwem wówczas majora, obecnie już generała Mieczysława Bieńka, który
wtedy był dowódcą 16. Kołobrzeskiego Batalionu
Powietrzno-Desantowego. Po zakończeniu służby
wojskowej szukałem możliwości zaczepienia się na
lotnisku, jednak w latach 80. chętnych było dużo,
a etatów niewiele. Udało mi się dostać do Aeroklubu Robotniczego w Świdniku (bo tak się wówczas
nazywał obecny Aeroklub Świdnik), później pracowałem w Zakładzie Usług Agrolotniczych, w firmie

Faston (serwis silników Rotax), Fundacji Polskie Orły,
a także w firmie General Aviation. W 2004 roku zdecydowałem się na własną działalność, co również było
zrządzeniem losu. Zawsze powtarzałem, że jestem mechanikiem, a nie biznesmenem, co dalej podkreślam.
– A jednak założył Pan własną firmę.
– W lotnictwie na ogół jest tak, że albo jest się pilotem, albo mechanikiem. Kto próbuje pogodzić obie
te funkcje, ten niestety raczej którąś z nich wykonuje
trochę „na siłę”. Oczywiście zdarzają się wyjątki od
reguły. Jedyną znaną mi osobą, która świetnie łączyła
oba te zawody, był mój serdeczny przyjaciel Zbyszek
Korneluk, który zginął w 2004 roku, lecąc samolotem
szkolno-treningowym TS-8 Bies. Zbyszek zostawił
po sobie kilka niedokończonych prac, pracowaliśmy
razem w Góraszce, ale prywatnie remontował również
pewnego Biesa (przyp. red. polski samolot szkolno-treningowy, produkowany w zakładach PZL, używany w lotnictwie polskim od 1957 roku do lat 70.).
Czułem się w obowiązku wobec przyjaciela, zatem
postanowiłem dokończyć jego pracę. Słowo się rzekło,
ale doszedłem do wniosku, że nie dam rady, jeżeli nie
stworzę sobie odpowiedniego miejsca do pracy. W ten
sposób doszło do uruchomienia pierwszego warsztatu,
prowadzonego na pół etatu. Gdy już rozeszła się wieść
o nim, to posypały się kolejne zlecenia. Wtedy już
musiałem zdecydować, czy zostaję na etacie, czy jednak pracuję na własny rachunek. Wybrałem to drugie.
– Co oznacza nazwa TZL?
– Ta nieco tajemnicza nazwa firmy nawiązuje do
pierwszej siedziby w miejscowości Turka. Po prostu:
przyjaciele i znajomi, jeszcze przed rejestracją, nowo
powstały warsztat nazywali Tureckimi Zakładami

Lotniczymi. Dowcipna nazwa bardzo się wspólnikom
spodobała, również ze względu na kontekst historyczny, ale na wszelki wypadek, nie chcąc odpowiadać na
krępujące pytania ambasady Turcji na temat nowo
powstałych, „tureckich zakładów na ziemi polskiej”,
woleli ją zarejestrować w formie skróconej – TZL.
– Jakiego rodzaju zlecenia podejmuje Pan w swoim
warsztacie?
– Działalność firmy ukierunkowana jest na naprawy, obsługę i budowę samolotów kategorii specjalnej. Warsztat specjalizuje się także w remontach
samolotów i silników zabytkowych. Bardzo szybko
zgłosili się do mnie klienci z montażem samolotów
RV. Są to samoloty jednosilnikowe, sprzedawane
w formie zestawów do budowania. Z prowadzeniem
tego typu działalności bywa bardzo różnie, z jednej
strony jest to rynek niszowy, z drugiej strony oznacza
to, że grono klientów jest bardzo wąskie. Trzy lata
temu zastał nas kryzys i na chwilę musieliśmy zawiesić
działalność. Gdyby nie fakt, że dostałem kilka zleceń
w Niemczech, to pewnie wróciłbym do pracy na etat.
A tam miałem przyjemność remontować silniki Asz82 przeznaczone do zabudowy na samolocie Focke-Wolf FW-190, znakomitym niemieckim myśliwcu
z czasów II wojny światowej.
– W środowisku lotniczym podobno nazywa się
Pana lekarzem samolotów. Czy to dlatego, że „reanimował” Pan naprawdę trudne przypadki?
– Można tak powiedzieć, bo zajmujemy się remontem zabytkowych samolotów i silników. Na
swoim koncie mamy odbudowę lub naprawę takich
maszyn, jak TS-8 Bies, Jak-12, PZL-101 Gawron,
Bristol Merkury VS2 z myśliwca PZL P.11c. Ten

ostatni jest to oryginalny silnik z 1935 roku, wyprodukowany przed wojną w Polsce, w Polskich Zakładach Skody, zanim zostały Polskimi Zakładami
Lotniczymi. Obecnie remontujemy silniki Argus do
niemieckiego samolotu Fieseler Storch. W moim
warsztacie wykonaliśmy remonty kilku silników do
Biesa, a także amerykańskiego Stinsona Voyagera,
który odbudowaliśmy wręcz ze złomu. Pracujemy wyłącznie na modelach niecertyfikowanych, które dają
możliwość zmodyfikowania czy unowocześnienia czegoś. Podobnie jak u lekarza, po 30 latach w tej branży
posiada się pewną wiedzę i intuicję, która pozwala na
dokonywanie pewnych zmian. Aczkolwiek ze zmianami w takich modelach trzeba być ostrożnym, często
lepsze jest wrogiem dobrego. Jeżeli samolot latał przez
40 lat dobrze, to trzeba uważać, żeby modyfikacje tego
nie zepsuły.
– Działalność Pana warsztatu wykracza poza montaż
i rekonstrukcje. Podobno zajmuje się też budową
samolotów.
– Nie produkujemy samolotów w sensie wykonania wszystkich detali. Składamy kity, czyli modele do
złożenia, które trafiają do nas w stanie całkowicie rozebranym. Żaden element nie jest połączony ze sobą,
ale dostajemy doskonałą dokumentację, która jasno
określa każdy krok. Natomiast klienci chcą mieć różne
warianty wyposażenia, różne przyrządy pilotażowe i radionawigacyjne. Producent nie dostarcza nam żadnej
instrukcji na ten temat. A to daje nam już pewną swobodę działania, ale i oznacza więcej wysiłku. Ten etap
można nazwać pewnego rodzaju budową. To proces
satysfakcjonujący, ale i bardzo odpowiedzialny. Tutaj
nie ma miejsca na błędy, bo np. awionika (przyp. red.
wyposażenie pokładu) kosztuje około 20 tys. dolarów.
Poza tym bezcenny jest czas pracy całej załogi. Łącznie
w naszym warsztacie pracuje pięć osób, a na montaż
jednego samolotu przeznaczamy mniej więcej rok.
– Stawia Pan na eksport czy sprowadza Pan również
kity z Polski?
– Jeżeli chodzi o lotnictwo lekkie, czyli samoloty o masie do 5700 kg, to jego światową stolicą są
Stany Zjednoczone. Dotyczy to zarówno liczby latających samolotów, jak i ilości producentów. Jest to
tak ogromny rynek, że gros producentów samolotów
gotowych, jak i kitów czy podzespołów, pochodzi właśnie stamtąd. Europa pod tym względem jest lotniczą
pustynią. Jeden samolot składa się z kilkudziesięciu
tysięcy części i urządzeń elektronicznych, nie licząc
śrubek i nitów, wszystko to przybywa do nas z USA,
ewentualnie od dystrybutorów europejskich, którzy
też bazują na zaopatrzeniu z USA.
– Od jakiegoś czasu współpracuje Pan z Politechniką Poznańską, na czym to polega?
– W tym przypadku można powiedzieć, że rzeczywiście budujemy samoloty z dostarczonych ma-

teriałów. Na politechnice powstał pewien oryginalny
pomysł na uświetnienie setnej rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Ma to być występ lotniczej
eskadry pokazowej. Do niej wybrano model Fokkera
D7, ponieważ był to bardzo ciekawy samolot, uznany
za jeden z najlepszych samolotów myśliwskich I wojny
światowej. Te myśliwce latały w naszej armii, podczas
wojny bolszewickiej i brały udział właśnie w Powstaniu
Wielkopolskim. Stąd pomysł na budowę tego modelu.
My zaś zostaliśmy wybrani do jego realizacji. W związku z tym kilku studentów z politechniki przyjechało
do nas na wakacyjne praktyki. Muszę powiedzieć, że ci
studenci przywrócili mi wiarę w młodzież. Dawno nie
spotkałem się z tak dużym zaangażowaniem i zapałem.
Wygląda na to, że oni również są zadowoleni i jeszcze
do nas powrócą.
– W branży chodzą słuchy, że ma Pan zamiar podjąć
się produkcji seryjnej w zakresie samolotów lekkich.
– Ta myśl chodziła za mną od dawna. Prace, które
do tej pory wykonywaliśmy, są ciekawe i niepowtarzalne, są wyzwaniem samym w sobie. Natomiast jeżeli
chodzi o stronę ekonomiczną, czyli ilość włożonej
pracy i czasu, wysoki poziom personelu niezbędnego
do ukończenia pracy, to rentowność tych zajęć jest na
niskim poziomie. W związku z tym zacząłem myśleć
nad pewną zmianą, ażeby nieco zmienić nakład pracy.
Stworzenie kolejnego samolotu nie jest problemem,
jest ich mnóstwo, ale pytanie brzmi: kto go sprzeda?
W lotnictwie, jeżeli chodzi o samoloty lekkie, jest
podobnie. Wybór jest ogromny, ale, o dziwo, istnieje
pewna luka na rynku. Mam na myśli samolot dwumiejscowy z odkrytą kabiną, nazwijmy go latającym
kabrioletem. Nie ma takich zbyt wiele, zostały tylko
modele historyczne i zabytkowe, których ilość jest
ograniczona, a cena wysoka. Bazując na konstrukcji
przedwojennego samolotu RWD-8, chciałbym stworzyć samolot prosty, bezpieczny w pilotażu i w rozsądnej cenie. Model dla ludzi, którzy chcą rozwijać
swoje hobby i polatać przy ładnej pogodzie. Jesteśmy
dopiero na etapie uruchomienia tego projektu, zbierania dokumentacji. Mam nadzieję, że ruszymy z tym
w miarę szybko.
– Współpracuje Pan z kimś w zakresie tego
projektu?
– Sam nie podjąłbym się tego zadania. Współpracujemy z lubelską firmą Aliplast, a konkretnie z jej
prezesem Janem Kidajem, który jest jednocześnie prezesem Aeroklubu w Świdniku. Rozpoczęliśmy współpracę ze względu na wspólne zainteresowania, pomysły,
a ponadto Aliplast ma doskonałe zaplecze, jeżeli chodzi
o obróbkę aluminium i procesy technologiczne. Dodając do tego moje doświadczenie, razem mamy szansę
na realizację naprawdę ciekawego projektu samolotu
lekkiego. Byłby to pewien powrót do lubelskich tradycji
przedwojennych, np. Lubelskiej Wytwórni Samolotów,
która wyprodukowała między innymi słynny model

RWD 14 Czapla. Zresztą w Świdniku w 1938 roku
powstała Szkoła Ligii Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej wraz z pierwszym lotniskiem.
– Wspominał Pan, że praca pochłania większość
Pana czasu. A czy ma Pan jakąś odskocznię od niej?
– Moja praca to również moja pasja, ale jeszcze
w dzieciństwie konkurowała ona z historią. Niegdyś
nawet studiowałem ją zaocznie na UMCS. Ponadto
bardzo relaksuje mnie gra na akordeonie, który zresztą
jest ze mną nawet w warsztacie. Czasami po złym
dniu gram na nim wieczorem na hali warsztatowej.
Poza tym kolekcjonuję książki, uwielbiam wycieczki
do antykwariatów. Kiedyś potrafiłem wydać majątek
na książki, a przeprowadzki do nowego miasta zaczynałem od szukania najbliższej biblioteki. Obecne
niskie ich ceny powodują, że czasami chciałbym kupić
je wszystkie.
– A plany i marzenia na przyszłość?
– Marzeniem jest już wspomniana produkcja
własnego modelu samolotu, ale też chciałbym poświęcić więcej czasu swojej rodzinie. Mogę powiedzieć, że zarówno żona, jak i dzieci są wyjątkowo
wyrozumiali dla mnie i mojej pracy. Moja żona
Małgorzata jest muzykiem, więc również podchodzi do swojej pracy jak do pasji, pewnie dlatego tak
dobrze się rozumiemy. Był moment, kiedy oboje
mieliśmy dosyć takiego nielimitowanego czasu pracy
i pomyślałem o pracy na etat, tylko w określonych
godzinach. Małgorzata jednak zapytała, czy wtedy
moje umiejętności będą wykorzystane, odpowiedziałem, że nie. Szybko skwitowała, że w takim razie

nie ma o czym mówić. Troje naszych dzieci odziedziczyło zainteresowanie muzyką po mamie, córki
uczą się w szkole muzycznej I i II st. w Lublinie,
a syn uczęszcza do szkoły I stopnia w Świdniku.
Mój 11-letni syn przejawia również zainteresowanie
lotnictwem i chętnie przychodzi do warsztatu. Jako
rodzice dajemy im wolną rękę w wyborze ścieżki
życiowej, byleby znaleźli pracę, w której będą się
spełniać. Tak też było ze mną.

Henryk Wicki – rocznik
1965. Rodowity Kaszub,
który zamieszkał na stałe
w Świdniku. Tutaj ukończył
Technikum Lotnicze.
Na Lubelszczyźnie
zatrzymała go również
żona Małgorzata, a także
ich troje dzieci, dwie córki
i syn. Jest właścicielem
warsztatu lotniczego
TZL w Świdniku, który
pochłania większość jego
czasu. A gdy już znajdzie
wolną chwilę, to spędza
ją z rodziną lub grając na
harmonii. Koneser pięknie
wydanych książek.

LECZENIE ORTODONTYCZNE
– konieczność czy wybór
Klinika Pięknego Uśmiechu M. Pucek od 12 lat jest pionierem na rynku stomatologicznym. O istocie Pięknego Uśmiechu oraz sposobach, jak go osiągnąć, rozmawiamy z ortodontą Marzeną Pucek.
– Jak zrodził się pomysł powstania Kliniki Pięknego Uśmiechu?
– Od początku istnienia kliniki „Piękny Uśmiech” jest
naszym mottem i towarzyszy naszej wykwalifikowanej
kadrze, jak i pacjentom. Piękny Uśmiech to nie tylko slogan reklamowy, ale cel profesjonalnej stomatologii. To
całokształt zabiegów stomatologicznych, od stomatologii
zachowawczej przez ortodoncję, chirurgię, periodontologię 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 pewności siebie i jest niezbędny w nawiązywaniu nowych znajomości. 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 pomocą aparatów ruchomych, zaś młodzieży oraz osobom
dorosłym proponujemy aparaty stałe: aparaty metalowe,
estetyczne (porcelanowe), lingwalne (Incognito) – niewidoczne i indywidualnie dopasowane do zębów pacjenta.
Po zakończonym leczeniu wykonujemy aparaty retencyjne, których zadaniem jest utrzymanie efektów stosowania
aparatu stałego. Obecnie dużą popularnością cieszą się
przede wszystkim porcelanowe aparaty estetyczne, a także
innowacyjna metoda leczenia przeźroczystymi nakładkami (Clear Aligner). Leczenie ortodontyczne zawsze dopasowujemy do indywidualnych potrzeb oraz oczekiwań
naszych pacjentów.
– Na czym polega metoda leczenia systemem Incognito 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 bardzo 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
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osiemnastokaratowego złota, indywidualnie dla każdego
pacjenta zamawiamy w specjalistycznej pracowni w Niemczech. Tu na miejscu umieszczamy je po wewnętrznej stronie 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 wyznaczenie
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 pacjenta
oraz przedstawiam mu opcje leczenia, które pozwolą 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 dzieci w ramach NFZ?
– Jak najbardziej. W tym roku po raz kolejny podpisaliśmy umowę z NFZ, co umożliwia nam bezpłatne leczenie
dzieci do lat 12 aparatami zdejmowanymi. Efekty wcześnie
podjętego leczenia są bardzo szybko widoczne u najmłodszych. 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 wybielających). 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 estetycznej, protetyki czy chirurgii (implanty), które dopełnią
całości. Ale pamiętajmy, że zabiegi te są niezbędne do osiągnięcia pięknego uśmiechu, a Klinika Pięknego Uśmiechu
dysponuje najnowocześniejszym sprzętem oraz kadrą specjalistów nieustannie podnoszących swoje kwalifikacje w
kraju i za granicą.
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NAD BOGUCINEM
tekst Barbara Cywińska
foto Marek Podsiadło

Bogucin – zwyczajna wieś położona przy trasie Lublin –
Garbów. Z zadbanymi ogrodami i sadami, ale i z imponującą
liczbą restauracji, hoteli, zajazdów i sklepów. Pachnie jak na
tradycyjnej wsi. Wieś zamieszkuje prawie tysiąc osób. Po co im
więc aż tyle gastronomii i miejsc do spania? Może lokalizacja na
styku dwóch ważnych szlaków komunikacyjnych sprzyja takiej
przedsiębiorczości, a może jest tu to coś, co przyciąga ludzi?
Na chwilę i na stałe.

Mieszkańcy mówią o swojej wsi – nasze centrum
judymowania, bo i oni, podobnie jak doktor Judym,
bohater „Ludzi bezdomnych” Stefana Żeromskiego,
dążą do doskonałości w tym, co robią, chcą naprawiać
świat i nie pozostają obojętni, gdy komuś dzieje się
krzywda. Bogucin dotrzymuje kroku współczesności
i jednocześnie pielęgnuje przeszłość. Jednak tym, co
jest tu absolutnie najważniejsze, są ludzie: Jadwiga
i Krzysztof, Agnieszka, Monika, Hala, Lidka, Zofia.
Można by wymieniać bez końca. Gdyby wielcy tego
świata mieli armię wojowników, których orężem jest
pasja i chęć działania dla dobra wspólnego – świat
wyglądałby zdecydowanie inaczej.

Jadwiga
Jadwiga i Krzysztof Flisiakowie wspólną drogę
rozpoczęli tańcem w sylwestrową noc z 1978 na
1979, a wkrótce uroczystą przysięgą małżeńską,

składaną w garbowskim kościele. Wtedy niepewni,
jak potoczy się ich wspólne życie, dziś – duet idealny, jak mówią o nich przyjaciele. Oboje zafiksowani
na punkcie społecznego działania. Ich „oczkiem
w głowie” jest ogród, pełen starych drzew, posadzonych jeszcze rękoma bliskich, którzy odeszli na
zawsze, ale pamięć o nich jest zapisana w tym miejscu. Zadbany, otwarty dla gości, z altaną, romantycznym mostkiem, sadzawką pełną ryb i miejscem
na ognisko. To tu toczą się długie rozmowy, tworzą
się wizje i plany, zapadają decyzje, i te rodzinne,
i te ogólnoludzkie.
Na stole w altanie nader często pojawia się arcydzieło sztuki cukierniczej – tort tradycyjny, z maślaną
masą, obficie nasączony alkoholem. Autorka tych
delicji doskonale wie, że każda rozmowa, aby wydała
owoce, musi mieć wyrazisty smak. Torty nauczyła
ją piec mama. Ona sama przez lata udoskonala recepturę, eksperymentowała z dekoracjami. Tort ma

być nie tylko smaczny, ale i piękny! Piecze je dla
podkreślenia znaczenia danej chwili. Jadwiga przez
szkła okularów spogląda życzliwie na świat i ludzi.
Pochodzi z pobliskiego Garbowa. Jako młoda dziewczyna postanowiła zostać handlowcem. Zamierzenie
spełniła, ale czuła, że czegoś jej brakuje. Zawodowa
propozycja, z gatunku tych nie do odrzucenia, spadła
niczym gwiazdka z nieba. Odkąd pamięta, zawsze
otaczało ją grono dzieciaków, troje własnych, dzieci
sąsiadów albo tych wpadających do biblioteki. Każde z nich było dla niej ważne. A one ją uwielbiały.
Pracę w bibliotece rozpoczęła w 1991 r. Zdobyła
odpowiednie wykształcenie. Spełniła swoje zawodowe
marzenie – pracuje z dziećmi i młodzieżą. Sprawia,
że najmłodsi mieszkańcy Bogucina czują, że urodzili
się w wyjątkowym miejscu.

Krzysztof
Skromny, małomówny, sprawia wrażenie oazy
spokoju. Niemal go nie widać, a jego obecność czuje
się wszędzie. Jak mówi o nim pani Zosia, Krzysio
to osoba niezbędna w środowisku. Skłonności do
społecznego działania odziedziczył po przodkach.
Jego ojciec przez 18 lat nieprzerwanie pełnił funkcję
sołtysa wsi Bogucin. Dostrzegając sportowy potencjał młodych bogucinian, w 1993 r. wraz z kilkoma
kolegami założyli klub sportowy BKS Bogucin. Wtedy, poza dobrymi chęciami i zapałem, nie mieli nic,
ani boiska, ani sprzętu, ani zaplecza finansowego.
Zaangażowaniem i przekonaniem, że warto, osiągnęli
wszystko, co w tamtych realiach było możliwe: salę
do ćwiczeń z zapleczem, sprzęt, pełnowymiarowe
boisko i sukces sportowy! Błyskawicznie z B klasy
awansowali do A klasy. Trenował ich sam Mieczysław Pisz. Ich największy sukces to awans do klasy

okręgowej w 1997 r. Niespełna cztery lata od powstania klubu sięgnęli po najwyższe laury. Świat
piłkarski nie mógł wyjść z zadziwienia. Oto nikomu
nieznany klub zameldował się w ścisłej czołówce.
Do dzisiaj wszyscy wspominają słynny mecz BKS
Bogucin kontra Zawisza Garbów. I zwycięstwo tego
pierwszego 3:2. W pierwszym dziesięcioleciu swojego istnienia klub nie ograniczał się tylko do kopania
piłki, związani z nim ludzie byli pomysłodawcami
rozmaitych działań społecznych. – Czułem, że dzieje
się coś wyjątkowego – wspomina Krzysztof, który
stał się jednocześnie kronikarzem tego, co działo się
w Bogucinie. Zbierał dokumenty, robił notatki. Na
portalu bogucin.net odkrywa przed mieszkańcami
tajemnice historii Bogucina, zaraża pasją badań genealogicznych, informuje o sprawach bieżących z życia wsi itp. Jest też autorem książki. Na jej kartach
utrwalił złoty czas klubu sportowego BKS Bogucin.
Cytując recenzję zamieszczoną na okładce: Fantastyczna, barwna gawęda oparta na faktach – niby
o sporcie – ale tak naprawdę o ludziach, ich pasji,
determinacji i czymś, co dzisiaj już ciężko spotkać
– o chęci działania dla dobra wspólnego! „Historia
piłką pisana” Krzysztofa Flisiaka niedawno wyjechała
z wydawnictwa, jeszcze pachnie farbą drukarską.

W ogrodzie
Ogród jest nieco tajemniczy, ukryty w cieniu starych drzew. Strażnikiem jest tutaj sędziwy, 250-letni orzech. Jego owoce, odpowiednio spreparowane,
przynoszą ulgę w kłopotach żołądkowych. Bywało,
że owoców było tak wiele, że ich sprzedaż zasilała
domowy budżet. Zofia Abramek, lokalna poetka,
uczyniła go bohaterem jednego z wierszy.
W tym magicznym ogrodzie muzyka natury
otula dźwiękami, urzeka brzmieniem, wycisza i koi
nerwy. Jakby przechadzał się po nim Mowgli, bohater „Księgi dżungli” Kiplinga, który rozumie język mieszkańców ogrodu. Wystarczy, że zagwiżdże
w charakterystyczny sposób, a już w konarach drzew
wtórują mu kosy, rudziki i drozdy. Gdy stawia stopę
na romantycznym mostku, kolorowe rybki, ukryte

w oczku wodnym, błyskawicznie wystawiają pyszczki,
prosząc o smakołyki. Zimą każdy z mieszkańców
ogrodu znajduje ulubione przysmaki w karmnikach.
Ten ogród jest jak najlepszy przyjaciel, jak powiernik
największych tajemnic i świadek ważnych rodzinnych
i towarzyskich wydarzeń.

Być stąd
W Bogucinie przeszłość pielęgnuje się w sposób szczególny. Dawne dzieje miejscowości zostały
włożone pomiędzy karty książki Jadwigi i Krzysztofa Flisiaków „Bogucin na przestrzeni wieków
1398–2008”. Historia, której częścią jest również
stara, czteroizbowa chałupa, otynkowana i pomalowana dawno temu na biało, z węglowym piecem
murowanym z cegły, oblepionym gliną i pobielonym
wapnem, z lnianymi zasłonkami w oknach. Kiedyś
dom rodzinny Krzysztofa Flisiaka pachnący plackami
pieczonymi na blasze, dziś kulturalne centrum wsi.
Trzy izby są po brzegi wypełnione regionalnymi perełkami. Jest tu kufer posagowy i kredens – pamiątki
po babci Jadwigi, a także sprzęty, które przypominają
o dawnym życiu mieszkańców. Czwartą izbę zajmuje
biblioteka. Każdy, kto stąd pochodzi, wie, że poznawanie bogucińskich korzeni rozpoczyna się właśnie
tutaj. To specjalne miejsce, niemal punkt dowodzenia światem. Tutaj powstają pomysły na projekty,
tu są realizowane. Wiele z nich jest adresowanych
do dzieci i młodzieży. Jadwiga, bibliotekarka-pasjonatka pozyskuje fundusze, gdzie się da. Na liście są
m.in. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży i LGD
Kraina Wokół Lublina. Jadwiga jak nikt inny potrafi
rozpalić w młodych ludziach ciekawość przeszłości
i pragnienie kształtowania teraźniejszości. To tutaj
wita się gości staropolskim „Szczęść Boże” i „Niech
będzie pochwalony Jezus Chrystus”. To w końcu tu
ratuje się od zapomnienia dawne zwyczaje, związane
np. z kolędowaniem czy pisaniem pisanek. A kiedy
na kominie opalanym drewnem warzy się strawa
przy wtórze pykających w popielniku iskier, snują
się wspomnienia o pacyfikacji miejscowości Las Bogucki. Młodzież skupiona wokół biblioteki odnalazła

świadków, utrwaliła ich wspomnienia i nakręciła
film dokumentalny „Z frontem pod prąd”, opowiadający o dramatycznych wydarzeniach 1944 roku,
wyróżniony trzy lata temu na festiwalu Niepokorni
Niezłomni Wyklęci w Gdyni.

Moc lipcowej nocy
Ta część Bogucina, którą poznałam, i ludzie,
których spotkałam na swojej drodze, emanują
kosmiczną mocą. Tak jak podczas spotkania przy
ognisku rozpalonym w lipcowy wieczór w jednym
z ogrodów. Mało kto już dzisiaj zadaje sobie trud
zbierania chrustu, układania stosu i rozniecania
ognia. Ale tutaj ogień buzuje często. W ten wyjątkowy wieczór rozmowa toczy się leniwie wokół
spraw różnych. Słychać śpiew kosów. Jadwiga Flisiak wita gości swoim słynnym tortem. Słodycz
klasycznej masy miesza się z lekko kwaskowym
smakiem domowych powideł z mirabelek i goryczą kakao. Co chwila do grona skupionego wokół
ogniska dołącza ktoś nowy. Pierwsza pojawia się
Agnieszka Szymańska, blondynka z burzą loków.
Typ społecznika ze słabością do książek. Jako redaktor naczelna miejscowego portalu jest odpowiedzialna za wirtualny kontakt Bogucina ze światem.
Tuż za nią, cicho jak kot, przemyka Zofia Abramek, elegancka pani, z kilkoma brulionami pod

Fragment wystawy „Z frontem pod prąd”

pachą. Mówi przepiękną polszczyzną, a melodia jej
głosu hipnotyzuje. Niedawno ukazał się pierwszy
tomik jej poezji „Sercem pisane”. Z kolei Monika
Kamińska jest położną. Wciągnięta w wir działań
społecznych została prezesem stowarzyszenia „Mój
Bogucin”. Z właściwą sobie szczerością mówi: „gdyby nie było Krzyśka i BKS-u nie byłoby nas”. „Mój
Bogucin” jest spadkobiercą ideałów, które przed
laty były bliskie klubowi. Monika jest jak tornado,
nie ma dla niej rzeczy niemożliwych. Halina Stachyra, dla przyjaciół Hala, prosta kobieta z życiową
mądrością zapisaną w spojrzeniu niebieskich oczu.
Mieszkańcy mówią o niej: autorytet, kręgosłup
i lokomotywa lokalnej społeczności. Zapytana
o fenomen wspólnoty odpowiada z prostotą: Bo
my tutaj w Bogucinie rozmawiamy ze sobą i słuchamy
siebie nawzajem. Jest też Lidka Michoń, filigranowa
blondynka z poczuciem humoru i dystansem do
samej siebie. Kilka lat temu za namową przyjaciół
została radną Rady Gminy Garbów. Gdy coś jej się
nie podoba, ma odwagę o tym mówić. Obdarzona
rzadką cechą – nigdy się nie obraża. W Bogucinie
ludzie patrzą dalej i widzą więcej. Gdy jednemu
z sąsiadów spaliły się zabudowania gospodarskie,
spontanicznie zaczęli organizować pomoc. Nikt ich
o to nie prosił. Sami wiedzieli, że tak trzeba. Ile
osób, tyle charakterów. Ta różnorodność wydaje
się być niezbędna.

Marzenie czytelnika
Po złotych czasach BKS-u mieszkańcy Bogucina
do perfekcji opanowali zasady drużynowej gry. Raz
w roku organizują festyn, ale nie jakiś zwykły, tylko
specjalny, jak to w Bogucinie, oczywiście na stadionie BKS-u, w miejscu, gdzie jeszcze nie tak dawno
były stawy. Klub potrzebował stadionu, a stawy niszczały. Osuszenie i przygotowanie tego miejsca pod
profesjonalne boisko do piłki nożnej było przedsięwzięciem karkołomnym, lecz nie niemożliwym. Więc
teraz jest i boisko, i doroczne spotkania. Festyny
przygotowuje się tutaj z największą starannością,
bo nie chodzi w nich tylko o to, żeby było głośno
i kolorowo. Ma być pięknie i inaczej niż wszędzie.
Mają zapadać w pamięć uczestników, ale też wzruszać i poruszać. Gdy jednego roku, w zaaranżowanym kinie plenerowym, młodzież pokazała wystawę
i swój film „Z frontem pod prąd”, nawet najwięksi
twardziele nie zdołali ukryć łez wzruszenia. Z kolei
w lipcu tego roku właśnie na bogucińskim boisku
spełniło się marzenie każdego czytelnika. W jednym
miejscu można było spotkać i autora, i bohaterów
książki. Bo gwiazda BKS-u ciągle tutaj błyszczy.
Tomasz „Johny” Wdowiak do drużyny dołączył tuż
przed maturą w 1994 roku. Nadal gra, nie wyobraża
sobie rozstania z boiskiem i piłką. Stan bezczynności
jest dla niego obcy. – Ja tylko próbuję nadążyć za
młodszymi zawodnikami” – żartuje. Bracia Wójci-

kowie, jeden spokojny, zajęty rozmową, drugiego
wszędzie pełno. Gdy muzyka zaczyna grać, biegną
na parkiet. Taniec jest jak gra w piłkę – przekonuje Dariusz Wójcik. Gdzieś w tle przemyka Piotr
„Kołodko” Kowalczyk – człowiek odpowiedzialny za
finanse w klubie. Wszyscy zgodnie określają siebie
mianem weteranów BKS-u. Klub to ich ukochane
dziecko, które co prawda już wyfrunęło z gniazda
i poszło własną drogą, ale ciągle jest obdarowywane
niemal bezwarunkową miłością. A oni, każdego roku,
w czerwcową sobotę, rozgrywają memoriałowy mecz.
Jest to taki ich akt pamięci dla kolegów, którzy zostali powołani do „anielskiej” drużyny.

Siła przyciągania
Zdecydowana większość mieszkańców gra do
jednej bramki. To miejsce wybrali do życia dla siebie i swoich bliskich. W tym pasjonującym meczu,
który od lat rozgrywa się w Bogucinie, grają całymi
rodzinami. W jedności tkwi ich siła. Nieodmiennie
zakochani w swojej wsi. Dziwna to rzecz, ale każdy,
kto choć raz zawitał do Bogucina, przepadł z kretesem. To jest jak miłość od pierwszego wejrzenia.
Spada na człowieka nagle i przyciąga jak magnes.
Powroty stają się nieuniknione, bo w Bogucinie jest
jakaś siła przyciągania, jakaś magia, czar, a także serdeczność, otwartość i staropolska gościnność, której
nie sposób się oprzeć.

od lewej: Monika Kamińska, Jadwiga Flisiak, Dariusz Wójcik, Krzysztof Flisiak,
Zofia Abramek, Halina Stachyra, Lidia Michoń, Agnieszka Szymańska

BIEGI

przez powiat lubelski

Zmniejsza ryzyko zawału, poprawia krążenie,
zapobiega takim chorobom, jak osteoporoza, cukrzyca, nowotwory. Pomaga uporać się z nerwicą
czy depresją i zrzucić zbędne kilogramy. Podczas
biegania wydzielają się endorfiny, czyli tzw. hormony szczęścia, które działają przeciwbólowo
i zapewniają stan równowagi psychicznej. Bieganie ma wiele zalet i pewnie dlatego obecnie staje
się wręcz modą. Badania dowodzą, że codzienny
jogging zwiększa długość życia kobiet o 5,6 roku,
a u mężczyzn nawet do 6,2 roku. Ukoronowaniem naszych codziennych treningów może stać
się udział w zorganizowanych maratonach czy
biegach. Sportowa rywalizacja mobilizuje do jeszcze większego wysiłku. Zwycięstwo, a nawet sam
udział w zawodach, daje poczucie satysfakcji.
W najbliższym czasie na Lubelszczyźnie jednym z ciekawszych wydarzeń tego typu są VII
Powiatowe Biegi Uliczne pod hasłem „Biegaj
z nami”, które odbędą się już 8 października na
trasie Borzechów- Bełżyce, obejmujące odcinek
o długości 7,5 km. Organizatorami wydarzenia

są: Powiat Lubelski, Gmina Bełżyce, Gmina Borzechów oraz Powiatowy Szkolny Związek Sportowy. Mogą w nim wystartować osoby powyżej
18 roku życia. Jak co roku, tego samego dnia, odbędą się biegi sztafetowe (5x600 m) dla uczniów
dotychczasowych szkół gimnazjalnych (roczniki
2002,2003,2004) i ponadgimnazjalnych, a także
dla osób powyżej 25 roku życia, reprezentujących
gminy z terenu powiatu lubelskiego oraz Starostwo Powiatowe w Lublinie.
Oprócz medali i pucharów na zwycięzców
czekają atrakcyjne nagrody pieniężne i rzeczowe.
Wszystkie koszty uczestnictwa w biegach pokrywają organizatorzy. Zapisy trwają do 2 października, a szczegółowe informacje można znaleźć na
www.powiat.lublin.pl, w zakładce Powiat Lubelski
na sportowo. Zachęcamy do wzięcia udziału w wydarzeniu, nie tylko ze względu na walory zdrowotne, ale również dlatego, że odcinek między Borzechowem a Bełżycami jesienią jest wyjątkowo
urokliwą trasą do podziwiania podczas biegu.

www.powiat.lublin.pl/powiat-lubelski-na-sportowo
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Lublin inspiruje kobiety,
kobiety inspirują Lublin
Zaproszone ekspertki
prof. dr hab. n. med. Wiesława Bednarek – Konsultant Wojewódzki

w dziedzinie ginekologii onkologicznej, pracownik naukowy I Katedry
i Kliniki Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 w Lublinie oraz Uniwersytetu
Medycznego w Lublinie, specjalista ginekologii i położnictwa oraz
ginekologii onkologicznej.

wentka Gender Studies. Działaczka społeczna. Członkini Porozumienia Kobiet. Laureatka „Paszportu Polityki 2008” za debiut książkowy
„Kieszonkowy atlas kobiet”. Trzykrotnie nominowana do Nagrody
Literackiej Nike.

Halina Chrzanowska – prezes zarządu firmy deweloperskiej Chrzanowscy Development Sp. z o.o. Z wykształcenia prawnik. Przygodę
z własnym biznesem rozpoczęła 38 lat temu.

Anna Dąbrowska – dziennikarka TVP 3 Lublin zajmująca się tematyką społeczną. Lider zespołu społecznego Forum Kobiet Lublina;
organizatorka wielu akcji charytatywnych.

Sylwia Chutnik – pisarka, kulturoznawczyni, felietonistka, absol-

Anna Dymna – wybitna polska aktorka teatralna i filmowa, działacz-

foto Natalia Wierzbicka

Teresa Bogacka – w okresie 2000 – 2013 Prezes Zarządu, a obecnie
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland”. Jest pomysłodawcą,
założycielem i twórcą, a od chwili utworzenia w 2001 roku – Kanclerzem Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Ewa Dados – dziennikarka Polskiego Radia Lublin,, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Seniorów. Inicjatorka
wielu akcji charytatywnych w tym Ogólnopolskiej Inicjatywy
Obywatelskiej „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę „- niosącej
pomoc wielu tysiącom dzieci, nieprzerwanie od 25 lat. Kawaler
Międzynarodowego Orderu Uśmiechu i laureatka Europejskiej
Nagrody Obywatelskiej 2017.

Zapraszam wszystkie Panie do udziału w niezwykłym wydarzeniu „LUBLIN
INSPIRUJE KOBIETY – KOBIETY INSPIRUJĄ LUBLIN”, które odbędzie
się 30 września w Centrum Kultury w Lublinie.
Jubileusz 700-lecia Lublina to doskonała okazja do podróży w czasie –
od przypomnienia kobiet, które współtworzyły historię naszego miasta, do
zaprezentowania aktywności współczesnych lublinianek działających w różnych
obszarach życia. Będzie to pełne wrażeń spotkanie, które wypełnią liczne dyskusje,
sesje tematyczne, prezentacje, pokazy, wystawy, niespodzianki – także muzyczne...
I specjalni goście. Będzie to okazja do spotkania z wyjątkowymi kobietami,
piastującymi różne zawody, dla których Lublin jest miejscem ważnym, które tu
mieszkają lub z przyjemnością tu wracają. Poszukamy odpowiedzi na pytania:
co powoduje, że Lublin jest miejscem atrakcyjnym do realizacji swoich celów
życiowych, jaki jest potencjał naszego miasta i czym warto dopełnić jego ofertę.
Równolegle prowadzone cztery sesje tematyczne wypełnią prezentacje
dobrych praktyk w zakresie kultury, zdrowia, spraw społecznych
i przedsiębiorczości. A dyskusjom towarzyszyć będą niespodzianki muzyczne
i wystawy artystyczne poświęcone kobietom, m.in. „Kobiety Lublina
w Obiektywie” oraz „Kobieta i Sztuka”. Będzie też niezwykły pokaz mody pod
hasłem „W różnorodności siła”, z przekazem potrzeby integracji, wrażliwości,
empatii i radości życia. I jeszcze ujmujący koncert „Pocztówki z Lublina” Łukasza
Jemioły.
A w godzinach popołudniowych zapraszam wszystkich na koncert
symfoniczny w Filharmonii Lubelskiej im. Henryka Wieniawskiego w wykonaniu
Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus.
Inicjatorem i organizatorem przedsięwzięcia jest Prezydent Miasta Lublin
przy współpracy z Forum Kobiet Lublina.
Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych
Wymagana rejestracja telefoniczna: 81 466 20 61 i mailowa lcao@lublin.eu.
Ilość miejsc ograniczona

ka społeczna, założycielka i prezes Fundacji Anny Dymnej „Mimo
Wszystko”.

zaangażowana w wiele akcji społecznych z zakresu ochrony zdrowia
i profilaktyki onkologicznej u kobiet.

Mirosława Gałan – właścicielka firmy Multi Frigo. Rodowita lublinianka. W swojej firmie wdraża nowe technologie gastronomiczne
oraz innowacyjne rozwiązania w zakresie handlu i hotelarstwa. Jest
wiceprezesem zarządu Business Centre Club i jednocześnie Kanclerzem
Lubelskiej Loży Business Centre Club.

prof. zw. dr hab. n. med.

prof. dr hab.

Grażyna Ginalska – Kierownik Katedry Biochemii
i Biotechnologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest współautorką wynalazku dotyczącego innowacyjnego dwufazowego kompozytu – materiału kościozastępczego do wypełniania ubytków kostnych
powstałych w wyniku urazów mechanicznych lub procesów chorobowych. Laureatka wielu krajowych i zagranicznych nagród i wyróżnień.
Ewa Hadrian – starszy kustosz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im.
H. Łopacińskiego w Lublinie; kieruje Działem Informacji i Promocji
WBP. Współautorka programu kulturalnego „Afisz” Telewizji Lublin.
prof. dr hab. Iwona Hofman – Kierownik Zakładu Dziennikarstwa

i Pracowni Badań nad Instytutem Literackim w Paryżu, Profesor
Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnavie, Prezes Polskiego
Towarzystwa Komunikacji Społecznej, Członek Rady Towarzystw
Naukowych PAN. Dziekan Wydziału Politologii UMCS.
dr Joanna Hołda – dyrektor Lubelskiego Instytutu Designu LPNT

S.A, który promuje dobre praktyki w zakresie projektowania i stanowi
platformę współpracy dla biznesu, środowiska projektantów i uczelni.
Alina Januszczyk – animatorka kultury, koordynatorka Domu Słów
Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”, prezeska Fundacji Kultury
Audiowizualnej oraz członkini grupy Kaiju.pl, Realizuje projekty na
styku kultury, edukacji, sztuki społecznie zaangażowanej, łączące dawne
i nowe technologie.
Aleksandra Klich – zastępca redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej” i szefowa „Magazynu Świątecznego” ukazującego się z „Gazetą
Wyborczą”. Dziennikarka, reportażystka, autorka wielu książek.
dr n. med. Beata Kościańska – kierownik Wojewódzkiego Rejestru
Nowotworów w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. Św. Jana
z Dukli. Specjalista z zakresu radioterapii onkologicznej.
prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska – Konsultant Wojewódzki

w dziedzinie dermatologii i wenerologii, kierownik Katedry i Kliniki
Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej UM w Lublinie,
specjalista dermatologii i wenerologii II stopnia
Teresa Księska – Falger – pianistka, pedagog, publicystka, była dyrektor Instytutu Wychowania Artystycznego UMCS, Ogólnokształcącej
Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego, dyrektor naczelna
i artystyczna Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie oraz prezes
Towarzystwa Muzycznego im. H. Wieniawskiego.
Marta Kurowska – była szefowa Rady Dzielnicy Wieniawa, prezes
fundacji tu obok. Koordynowała projekt „Miasto dla ludzi”, prowadzi
spotkania wolontariuszy kultury plus.
Ewa Kuszewska – koordynatorka zespołu ds. pracy artystycznej Filharmonii Lubelskiej, inicjatorka konkursu „Miejsce przyjazne rodzicom
i dzieciom”, prowadzonego w ramach kampanii „Miasto rodziców”.
Monika Lipińska – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych; inicjatorka i przewodnicząca Forum Kobiet Lublina; autorka,
pomysłodawczyni i koordynatorka licznych nowatorskich rozwiązań
i projektów w zakresie polityki społecznej. Propagatorka partycypacji,
aktywnego udziału mieszkańców i organizacji pozarządowych oraz
współpracy wielosektorowej w rozwiązywaniu problemów społecznych.
Barbara Leśniewska – prezes Lubelskiego Stowarzyszenia Amazonek;

Maria Majdan – kierownik Katedry
i Kliniki Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista chorób wewnętrznych, reumatologii i nefrologii, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie reumatologii, Wiceprezes Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego kadencji w latach
2014-2017.
Joanna Michalak – dyrektor oddziału ArcelorMittal Distribution
Solutions Poland Sp. z o.o w Lublinie – części koncernu specjalizującego się w produkcji i dystrybucji wyrobów hutniczych; absolwentka
Wydziału Ekonomii UMCS oraz podyplomowych studiów MBA
Politechniki Lubelskiej
Katarzyna Michalak – kierownik Redakcji Reportażu Polskiego
Radia Lublin. Uprawia głównie feature, czyli reportaż artystyczny.
Laureatka znaczących nagród polskich i międzynarodowych.
Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie. Realizatorka licznych projektów o profilu
dydaktyczno-wychowawczym. Autorka obszernego kursu on-line,
dedykowanego nauczycielom uczącym się języka polskiego poza granicami kraju.
Małgorzata Orłowska – dziennikarka TVP Lublin, specjalizująca
się w tematach społecznych, medycznych i innych ważnych dla społeczności lubelskiej.
dr hab. inż. Joanna

Pawłat – kierownik Zakładu Technologii
Plazmowych i Energii Odnawialnej Politechniki Lubelskiej. Zainteresowania zawodowe obejmują obszar zastosowań plazmy niskotemperaturowej do zastosowań biomedycznych, rolniczych
i przemysłowych, generowanie związków utleniających, technologie
materiałowe oraz odnawialne źródła energii. Jedna z twarzy kampanii
Komisji Europejskiej Kobiety w dziedzinie badań i innowacji – Nauki
ścisłe są dla dziewczyn!
Grażyna Plebanek – pisarka, autorka bestsellerowych powieści, dramatopisarka, dziennikarka i felietonistka Agencji Reutera, „Gazety Wyborczej”, „Polityki”, „Wysokich Obcasów Extra”, magazynu „Trendy”.
Laureatka nagrody literackiej Złote Sowy Polonii za promowanie Polski
za granicą. Autorka powieści licznych powieści i esejów literackich.
dr hab. Agnieszka Pollo – pracownik Obserwatorium Astronomicz-

nego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Narodowego Centrum Badań
Jądrowych, gdzie kieruje Zakładem Astrofizyki. Naukowo zajmuje się
badaniami galaktyk i struktury wielkoskalowej Wszechświata w wielkich przeglądach nieba. Kieruje m.in. polską komórką projektu VIPERS (VIMOS Public Extragalactic Redshift Survey), jest redaktorem
działu Nauki ścisłe Magazynu Polskiej Akademii Nauk Academia.
Marta Wcisło – Wiceprzewodnicząca Rady Miasta Lublin, twórczyni
Rady Lokalnej Przedsiębiorczości przy Prezydencie. Współtworzyła
Centrum Interwencji Obywatelskiej dla mieszkańców przy biurze
Poselskim Magdaleny Gąsior – Marek. W 2003 r. została wyróżniona
trzecim miejscem w Polsce przez Federację Konsumentów. Pracuje
społecznie w Fundacji Polskiego Handlu jako wiceprezes. Organizatorka
wielu akcji pomocowych.
Mariola Zagojska – śpiewaczka i pedagog. Od wielu lat aktywnie
zajmuje się edukacją dzieci i młodzieży poprzez szerzenie kultury muzycznej. W swoim dorobku posiada nagrania radiowe i telewizyjne
utworów znanych kompozytorów. Jest także reżyserem wielu widowisk
i koncertów oraz autorem kompozycji do bajek, spektakli muzycznych
i audycji dla dzieci. Za całokształt działalności uhonorowana odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.
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Alkoholizm

– w poszukiwaniu
skutecznych rozwiązań
problemu
Wiele czynników wpływa na nasze zdrowie. Wśród nich należy wymienić spożywanie alkoholu. Problemy
zdrowotne i społeczne według różnych szacunków dotykają około 20% mieszkańców danego terenu. Rozwiązywanie problemów związanych z alkoholizmem to ważne zadanie władz samorządowych. O tym, jak
zgubne może być nadużywanie alkoholu, o skali tego zjawiska oraz o działaniach i instrumentach miasta
Lublin w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych z dr Ireneuszem Siudemem rozmawia Marta
Mazurek, foto Marek Podsiadło
– Kiedy spożywamy alkohol jeszcze dla smaku, a kiedy
już z konieczności zaspokojenia potrzeb organizmu?

– Z uzależnieniem od alkoholu mamy do czynienia wtedy, gdy człowiek odczuwa przymus picia
i podporządkowuje mu inne sfery życia, np. zaniedbuje obowiązki szkolne, zawodowe, rodzinne. Nie
widzi innych przyjemności poza piciem. Zwykle
towarzyszy temu postępujący proces wyniszczania organizmu oraz degradacji życia psychicznego
i społecznego. Z nałogowym piciem alkoholu związane są problemy osobiste, rodzinne, społeczne.
Wymienić tu można choćby obniżenie sprawności
psychofizycznej (choroby narządów m.in. wątroby,
trzustki), przemoc rodzinną, konflikty z prawem.
Należy pamiętać, że niestwierdzenie nałogu picia
nie oznacza braku zagrożeń z tym związanych. Mówimy np. o piciu okazjonalnym, problemowym,
weekendowym, sporadycznym nadużywaniu itp.
Jednokrotne wypicie zbyt dużej ilości alkoholu jest
również szkodliwe dla zdrowia, a w przypadku dzieci i młodzieży (osób w wieku rozwojowym) każde
wypicie niesie negatywne konsekwencje, nie tylko
zdrowotne i psychospołeczne, ale również prawne.
– Jak wyglądają statystyki w samym Lublinie i jak wypadamy na tle innych miast?

– Jeśli chodzi o Lublin, to nie różnimy się znacząco
od innych, nawet większych miast w Polsce. Mimo
to nie jest to powód do zadowolenia, dlatego że
spożycie alkoholu w całym kraju jest wysokie. Sza-

cuje się, że w Polsce przypada 10 litrów alkoholu
na osobę. 80% Polaków spożywa alkohol, z czego
15% w sposób problemowy. Systematycznie obniża się wiek inicjacji alkoholowej. Coraz częściej
zdarza się, że upijają się dzieci poniżej piętnastego
roku życia.
– Tzw. zespół zależności alkoholowej jest chorobą.
I jak każda przypadłość zdrowotna ma swoją przyczynę. Dlaczego więc pozwalamy na to, aby się uzależnić
od picia alkoholu?

– Uzależnianie się od alkoholu jest procesem długotrwałym i bynajmniej nie zaczyna się od picia. Do
rozwoju tego uzależnienia niezbędny jest podatny
grunt. Zwykle osoby takie nie radzą sobie z różnymi problemami już w dzieciństwie. W związku
z tym często przeżywają frustracje, odczuwają stres,
napięcie psychiczne itp. Nie bez znaczenia jest również otoczenie np. rodzina, od której nie można
uzyskać pomocy, czy rówieśnicy pijący alkohol. To
wszystko powoduje, że ktoś sięga po ten napój jak
po antidotum na osobiste problemy.
– Dlaczego uzależnienie tak trudno rozpoznać?

– Używanie alkoholu stało się w wielu społecznościach nieodłącznym elementem zabawy, spotkań
towarzyskich i wielu innych imprez. Czasami daje
to możliwość picia alkoholu nawet codziennie. Coraz częściej mamy do czynienia z piciem w samotności, które z początkowo niewinnego wieczornego

rytuału, tłumaczonego ciężkim dniem czy zmęczeniem po pracy, przeradza się w uzależnienie.
W przypadku pojawienia się problemów związanych z używaniem alkoholu zawsze istnieje silna
tendencja do ukrywania tego faktu, często nawet
przed najbliższymi.
– Ze zjawiskiem alkoholizmu spotykamy się już
u uczniów szkół podstawowych. Jak wychwycić ten
właściwy moment, aby pomóc? Na co zwrócić uwagę?

– W takich sytuacjach każdy moment powinien być
dobry, byleby było to jak najwcześniej. W przypadku używania alkoholu przez osoby niepełnoletnie
przede wszystkim łamane jest prawo, więc nie
można pozostawić tego bez interwencji. Innym
problemem jest „podatny grunt”, o którym już
wspominałem. W tym przypadku priorytetem są
prawidłowe działania profilaktyczne, do których
zobowiązane są szkoły, a nawet przedszkola. Ważne jest, by działaniami tymi objęte były nie tylko
dzieci wymagające wsparcia w rozwoju psychospołecznym, ale również ich rodziny. Nauczyciele
i wychowawcy są wystarczająco dobrze przygotowani, by wskazać dzieci wymagające takiej pomocy.
Ważne jest w tym przypadku, aby oddziaływanie
nastąpiło w wyniku analizy czynników ryzyka, czyli
wszystkiego, co zagraża prawidłowemu rozwojowi
dziecka. Daje to możliwość skutecznej likwidacji
potencjalnych przyczyn uzależnienia, zanim nastąpi
kontakt dziecka z alkoholem. Niejednokrotnie moment ten ma miejsce w wieku przedszkolnym lub
wczesnoszkolnym dziecka. Należy pamiętać, że każde odraczanie w czasie momentu wsparcia znacznie
zmniejsza szansę na skuteczną pomoc. Wszyscy powinni mieć świadomość, że problemy prowadzące
do uzależnienia od alkoholu zaczynają się często na
wiele lat przed pierwszym kontaktem tego człowieka z alkoholem.

– A dorośli alkoholicy? Okazuje się, że nawet nie zdajemy sobie sprawy, że w naszym najbliższym otoczeniu
znajdują się osoby uzależnione.

– Rzeczywiście. Jest to efekt, z jednej strony,
ukrywania tego faktu przez te osoby uzależnione.
Z drugiej strony, przyzwolenia społecznego oraz
przekonania, by bez potrzeby nie mieszać się w cudze sprawy. Osoby wykonujące czynności służbowe pod wpływem alkoholu, ujawnione i opisane
w mediach w ostatnich latach, to ciągle jeszcze
wierzchołek góry lodowej. Niestety, istnieje przekonanie, że ochranianie tych osób ratuje im karierę zawodową, renomę, godność, ich rodzinę itp.
Prawda jest jednak taka, że zagrożenie społeczne,
jakie stwarzają, jest o wiele większe od subiektywnych korzyści wynikających z ukrywania tego
faktu. Im dłużej sytuacja taka będzie trwała, tym
trudniej będzie naprawić negatywne konsekwencje,
zarówno osobiste, jak i społeczne.

– Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Lublin to uchwała Rady Miasta Lublin określająca zadania w zakresie
profilaktyki uzależnień. Czym się nasz program charakteryzuje, jakie są jego mocne punkty?

– Biorąc pod uwagę powszechność używania tej
substancji, złożoność problemów z tym związanych,

jak i przyczyn tego zjawiska, działania zapobiegawcze muszą być równie złożone, wielowymiarowe
i wieloetapowe. Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla
Miasta Lublin spełnia te warunki. Jest on efektem
wieloletniej pracy i doświadczeń specjalistów z wielu dziedzin, zarówno naukowców, urzędników, jak
i praktyków – terapeutów, a nawet samych osób
uzależnionych, działaczy ruchów abstynenckich.
Jego głównym atutem jest szeroki i urozmaicony zakres działań, dający możliwość skutecznego
przeciwdziałania przyczynom zagrożeń alkoholowych już we wczesnym dzieciństwie. Są to m.in.
działania profilaktyczne prowadzone w placówkach
oświatowych, począwszy od przedszkola, ale również prowadzenie oddziaływań socjoterapeutycznych dla młodych ludzi wymagających pomocy,
leczenie i terapia osób uzależnionych od alkoholu
oraz wsparcie ich rodzin i najbliższych.
– Czyli jest to program skierowany do każdego mieszkańca Lublina, który takiej pomocy potrzebuje.

– Warto pamiętać, że ważnym elementem programu jest ograniczanie problemów związanych z używaniem alkoholu, czyli przemocy rodzinnej i przestępczości oraz działania mające na celu wspieranie
osób uzależnionych w utrzymywaniu abstynencji.
Dzięki temu rzeczywiście można powiedzieć, że
w Lublinie pomoc może uzyskać każda osoba oraz
jej rodzina na każdym etapie rozwoju uzależnienia.
Natomiast dzieci objęte są wysokiej jakości działaniami profilaktycznymi w placówkach oświatowych
oraz systemie pomocy społecznej.
– Kiedy alkoholizm dotyka naszych bliskich, często
czujemy się bezradni. Co powinniśmy zrobić w sytuacji, kiedy osoba uzależniona nie chce poddać się żadnej formie terapii? Przypatrywać się? Czekać?

– Najczęściej w takich sytuacjach mamy do czynienia z brakiem reakcji. Natomiast najważniejszym,
co powinniśmy zrobić, to namówienie osoby uzależnionej do wizyty u specjalisty. Niestety, często
kilka nieudanych prób doprowadza do zniechęcenia, a wstyd utrudnia uzyskanie pomocy z zewnątrz. Warto zdać sobie sprawę, że jest wiele takich osób – rodzin, którym się udało. Często może
pomóc kontakt zarówno ze specjalistą, jak i z tymi
osobami, które mogą podpowiedzieć, opowiadając
o różnych sposobach, o tym, jak zmotywowały bliską osobę do podjęcia leczenia. Takiego wsparcia
w Lublinie mogą udzielić m.in. przedstawiciele ruchów AA, Ośrodek Leczenia Uzależnień, Centrum
Interwencji Kryzysowej, poradnie zdrowa psychicznego, MOPR oraz jego filie, pracownicy socjalni,
członkowie Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych. Wykazy miejsc udzielających pomocy w tym zakresie mają również dyrektorzy
szkół i pedagodzy szkolni, a także dzielnicowi.
Szczegółowe informacje na: www.lublin.eu/mieszkancy/zdrowie/uzaleznienia-i-przemoc-w-rodzinie/

dr Ireneusz Siudem, psycholog społeczny, psychoterapeuta i wykładowca akademicki, ekspert
problematyki alkoholowej, autor regionalnych
i ogólnopolskich programów przeciwdziałania alkoholizmowi.

biz-njus
Nowość z Lublina

(cumulus)
IKEA w Lublinie
Od sierpnia w Lublinie działa IKEA. To
dziesiąty sklep tej sieci w Polsce i jedyny na
wschodzie kraju. W ciągu pierwszego tygodnia sklep odwiedziło 130 tysięcy klientów.
Lubelska IKEA jest drugą pod względem
wielkości w Polsce. Zajmuje 33,5 tys. mkw.
powierzchni i oferuje 10 tysięcy różnego
rodzaju produktów. Ideą sieci sklepów jest
wyposażenie przestrzeni mieszkalnych i biurowych od A do Z. IKEA została założona
w 1943 roku w Szwecji przez Ingvara Kamprada. Pierwszy salon IKEA został otwarty
w Szwecji w 1958 roku. Obecnie IKEA jest
obecna w blisko 30 państwach, a jej założyciel zaliczany jest do najbogatszych ludzi na
świecie. Co ciekawe, Polska jest drugim po
Chinach największym producentem mebli
sprzedawanych w sklepach IKEA, a współpraca ta datuje się od 1961 roku. Szwedzki
potentat meblowy współpracuje z ponad 60
polskimi przedsiębiorstwami. (maz)

Lublin w gospodarce
To było bardzo interesujące i optymistyczne spotkanie. W ramach obchodów
Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta
Lublin w dniach 22–23 września w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się
konferencja naukowa pod hasłem „Lublin
w gospodarce Polski i Europy – przeszłość,
teraźniejszość, przyszłość”. Pierwszego dnia
w dyskusji udział wzięli prof. Grzegorz
Jawor (UMCS w Lublinie), prof. Tomasz
Mickiewicz (Aston University, Birmingham), a także dr Krzysztof Żuk i dr Mariusz Sagan (UM Lublin, SGH w Warszawie). Drugiego dnia uczestnicy skupili się
na obecnej i przyszłej sytuacji Lublina. Panel „Czynniki i uwarunkowania współczesnego rozwoju gospodarczego” poprowadził
prof. Maciej Bałtowski (UMCS w Lublinie), a dyskusję „Lublin 2030 – europejska
metropolia?” ponownie dr Mariusz Sagan.
W konferencji wzięły udział osoby związane
z Lublinem, zajmujące ważne stanowiska
w biznesie i nauce zarówno w kraju, jak i za
granicą, m.in. Andrzej Klesyk, absolwent
KUL, były prezes PZU SA. (ag)

Działająca od kilku lat w Lublinie spółka
Alusky wprowadza innowacyjne rozwiązania dotyczące okien dachowych. Oferta
na rynku okien dotychczas opierała się
na oknach wykonanych z PCV i drewna,
tymczasem okna dachowe można wykonać również z aluminium. To nowość
na rynku okien dachowych w skali całej
Europy. Zastosowanie w produkcji aluminium daje większą sztywność i odporność
na rdzę przy jednoczesnej lekkość konstrukcji. Ponadto okna Alusky charakteryzują się wysoką jakością wykonania,
trwałością, funkcjonalnością, izolacyjnością termiczną (Uw dla okna 1,0 W/
m²K), a także trzyszybowym pakietem
w standardzie. Pod dwóch latach testów
okna z Lublina już są wykorzystywane
w budownictwie w Polsce i na Słowacji.
Aluminiowe okno dachowe to sztandarowy produkt firmy Alusky, wciąż rozwijany
zarówno pod względem funkcjonalności,
jak i elementów dodatkowych (rolety,
elektroniczne systemy zaciemniające,
elektroniczne sterowanie). (ag)

Płatne staże dla studentów KUL
KUL otrzymał cztery kolejne granty na
organizację staży i praktyk dla studentów
kończących studia. Wartość dofinansowania
to ponad 6,6 mln zł. Kolejne pół miliona
pozyskało Biuro Karier na realizację projektu „Cool Careers”, który jest skierowany do
ostatnich roczników studiów I i II stopnia
oraz jednolitych magisterskich. Rozpocznie
się on już w październiku, a wsparcie obejmie 400 studentów. Z kolei 550 studentów
kończących studia humanistyczne, prawnicze lub dziennikarskie skorzysta z możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego
podczas czteromiesięcznych staży dzięki
środkom wygranym w konkursie „Studiujesz? Praktykuj!”, ogłoszonym przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Staże
dedykowane są również studentom prawa,
dziennikarstwa i komunikacji społecznej,
administracji oraz Wydziału Nauk Humanistycznych. Studenci otrzymają stypendium,
a w przypadku odbywania stażu poza miejscem zamieszkania także refundację kosztów
noclegów. W poprzednich edycjach wielu
studentom udało się podjąć zatrudnienie
oraz dostać na aplikacje. Projekt rozpocznie
się w kwietniu przyszłego roku. W sumie
wsparcie otrzyma prawie tysiąc studentów.
(maz)

Centrum Ubera w Lublinie
Uber, twórca popularnej aplikacji mobilnej do zamawiania przejazdów, zagościł
również w Lublinie, ale tylko w postaci
zewnętrznego centrum wsparcia biznesoPotencjał regionu
wego. Zatrudnienie znalazło w nim prawie
8 września w Lublinie odbyła się największa 40 konsultantów, głównie są to absolwenci lubelskich uczelni i studenci. Centrum
do tej pory w regionie konferencja dotyzajmuje się rozwiązywaniem problemów
cząca produktów lokalnych i tradycyjnych.
pasażerów, ułatwianiem pracy kierowcom,
Była to inicjatywa Lokalnej Grupy Dziakwestiami technicznymi czy logistyczłania Ziemi Kraśnickiej, która w partnernymi. W Polsce aplikacja funkcjonuje
stwie z Cechem Rzemiosł Spożywczych
w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocław Lublinie, Stowarzyszeniem Kraina
wiu, Poznaniu, Trójmieście i aglomeracji
Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania
śląskiej. Jeżeli zaś chodzi o włączenie
oraz Lokalną Grupą Działania Królewskie
Lublina do sieci, póki co nie można na to
Ponidzie realizuje projekt „Zrównoważony
liczyć. Stawki oferowane przez lubelskie
rozwój regionu w oparciu o certyfikowane
produkty tradycyjne”. Najważniejszą kwestią korporacje taksówkarskie są zbliżone
do tych proponowanych przez Ubera,
poruszaną na spotkaniu był temat rozwoju
zatem byłoby to zupełnie nieopłacalne
przedsiębiorczości w oparciu o produkty
dla firmy. A to z kolei dobra informacja
tradycyjne, certyfikację oraz kontrolę żywdla taksówkarzy, ponieważ w wymienioności i rolnictwa ekologicznego.To kolejne
przedsięwzięcie zorganizowane z inicjatywy nych wcześniej miastach konkurencyjne
LGD Ziemi Kraśnickiej, a jego prezes Wio- stawki Ubera skutkowały protestami ze
względu na uproszczone procedury oraz
letta Wilkos zachęca do współpracy, niebrak konieczności posiadania licencji czy
ustannie podkreślając możliwości rozwoju
taksometru z kasą fiskalną. (ag)
oraz rangę regionalnych producentów.(ag)

(LGD ZK)

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie wraz z Filiami
w Bełżycach i Bychawie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

Inkluzyjny rynek pracy
w Powiecie Lubelskim (III)
Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 472 osób
w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w Powiecie Lubelskim
W ramach projektu osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP Lublin
oraz Filiach w Bełżycach i Bychawie, które:
▶

▶
▶

chcą podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć doświadczenie zawodowe, a tym samym zwiększyć szanse na zatrudnienie mogą
skorzystać z bezpłatnego szkolenia indywidualnego lub stażu
zawodowego,
chcą podjąć pracę mogą skorzystać z refundacji części wynagrodzenia w ramach prac interwencyjnych,
chcą podjąć pracę mogą skorzystać z doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy

Wszystkie zainteresowane osoby proszone są o zgłoszenie się do
siedziby Urzędu. Szczegółowe informacje udzielane są również
telefonicznie:

PUP Lublin, ul. Mełgiewska 11c
81 745 18 16 | 81 745 19 01
Filia w Bełżycach, ul. Lubelska 8
81 517 37 70 | 81 517 32 40
Filia w Bychawie, ul. Mickiewicza 11
81 566 00 36 | 81 566 02 89

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie oraz Filie w Bełżycach i Bychawie realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

„Restart II – program rozwijający przedsiębiorczość w powiecie lubelskim”
Dla kogo?

Dla osób zarejestrowanych w PUP Lublin jako bezrobotne, które prowadziły już wcześniej działalność gospodarczą z własnych
środków, tzw. restarterzy.

Co oferujemy?

▶
▶
▶

indywidualne doradztwo z zakresu prowadzenie działalności gospodarczej (6 godz.)
przyznanie środków finansowych w postaci bezzwrotnych dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (22.000zł)
wsparcie pomostowe w postaci indywidualnego specjalistycznego doradztwa z zakresu bieżących problemów pojawiających się w okresie prowadzenia działalności gospodarczej (4 godz.)

Pozostałe informacje:

W szczególności zapraszamy kobiety, osoby po 50 roku życia, długotrwale bezrobotne, osoby niepełnosprawne oraz osoby o
niskich kwalifikacjach.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

Tomasz Jedynak, e-mail: t.jedynak@puplublin.pl, (81) 745 18 16 (wew.270), kom. 506-174-560

moto

Najbardziej zaawansowany

MAŁY
samochód na świecie
– nowy Ford Fiesta

tekst Piotr Nowacki | foto Marek Podsiadło, Ford Polska

,„Najbardziej zaawansowany mały samochód na
świecie”, takie hasło reklamowe towarzyszy nowej
Fieście. I co ciekawe, ten zaliczany do segmentu
B samochód może się takim rzeczywiście okazać.
Przyjrzyjmy mu się dokładniej. Testujemy model
z silnikiem 1,0 Eco Boost o mocy 140 KM.
Już po zajęciu miejsca za kierownicą stwierdzamy,
że samochód troszkę się rozrósł. Całkowicie nowa
konstrukcja Fiesty o większym rozstawie osi pozwoliła na zwiększenie kabiny, a wrażenie to potęguje
otwierany elektrycznie, szklany, panoramiczny dach.
Wydaje się, że siedzimy w aucie o wyższej klasie.
Tym bardziej, że po raz pierwszy Fiestę możemy
nabyć w eleganckiej oprawie Vignale, zarezerwowanej
dotychczas tylko dla większych modeli tej marki.

Materiały użyte we wnętrzu też odbiegają od materiałów typowych dla tego segmentu samochodów.
Jeśli chodzi o zaawansowane technologie Fiesty, to
na szczególną uwagę zasługuje nowy system Ford
SYNC 3. System w intuicyjny sposób pozwala na
połączenie się z naszym smartfonem, co umożliwia
sterowania systemem na dotykowym 8-calowym wyświetlaczu. Możemy też za pomocą prostych poleceń
głosowych w języku polskim sterować urządzeniami
przydatnymi w podróży.
Kolejnym z elementów pozycjonujących nową
Fiestę w grupie aut o wyższym zaawansowaniu
technologicznym jest bez wątpienia system audio
B&O PLAY. System, stworzony przez firmę Bang&Olsen, przewiduje dla tego modelu dziesięć wy-

sokiej klasy głośników i moc wzmacniacza 675 W.
Tyle jeśli chodzi o wnętrze użytkowanej przez nas
Fiesty. A co jeszcze oferuje nam producent? Systemy
w znaczący sposób ułatwiające korzystanie z auta.
Samochód wyposażony jest w system Active Park
Assist, który zaparkuje auto niemalże samoczynnie,
przy niewielkim udziale kierowcy, w zatłoczonych
miejscach. Parkowanie przy użyciu tego systemu
może być zarówno równoległe, jak i prostopadłe.
Kolejne systemy odciążające nas w czasie podróży to
inteligentny tempomat, system kontroli pasa ruchu,
rozpoznawanie znaków drogowych i wiele innych.
Testowana przez nas Fiesta z silnikiem 1,0 Eco
Boost o mocy 140 KM bardzo ładnie się sprawuje.

Trzycylindrowa jednostka rozpędza ją do 100km/h
w niecałe 10 s, zadowalając się 5,2l/100 km. To dość
przyzwoity wynik.
Zaskakującym jest niski poziom hałasu w kabinie. Dzięki użytym przez producenta grubszym
szybom oraz dołożeniu większej ilości mat tłumiących samochód bez wątpienia wyprzedza swoją klasę.
Jeśli chodzi o głośność, śmiało możemy małą Fiestę
podciągnąć pod segment D.
Podsumowując, nowa Fiesta zrobiła na nas dobre wrażenie. Wydaje się, że auto rzeczywiście może
pretendować do miana „najbardziej zaawansowanego
małego samochodu na świecie”, tak jak zapewnia
producent.

Ford Lublin Carrara sp. z o.o. ul. Turystyczna 45, 20-230 Lublin, tel. 81 746 11 44

motoryzacja

Niezapomniany czar

WUESKI
foto Andrzej Mikulski

W latach 1954–1985 wyprodukowano ich tutaj
ponad dwa miliony. Był najpopularniejszym motocyklem w Polsce, który stał się znakiem rozpoznawczym epoki PRL. Wciąż ma wielu fanów, którzy
swoje uwielbienie dla tego modelu pokazali podczas
jubileuszowego X Ogólnopolskiego Zlotu Motocykli
WSK i Innych, corocznej imprezy organizowanej
w Świdniku. Na zlocie pojawili się właściciele motocykli WSK z całej Polski. Wśród atrakcji znalazły się
m.in. wystawa zabytkowych aut i motocykli, a ulicami miasta przejechała widowiskowa parada. Odbyły
się spotkania tematyczne z pasjonatami motocykla
WSK. Zaprezentowano nawet nowoczesną odsłonę

motocykli dzięki pokazowi stuntu motocyklowego
grupy Frantic Riders Squad. Organizatorzy zadbali
również o oprawę muzyczną, wśród wykonawców
znalazła się lubelska grupa MProjekt, a uwieńczeniem zlotu był koncert legendy polskiej muzyki –
zespołu Dżem. Zlot to nie tylko podróż w przeszłość
polskiej motoryzacji. Podczas wydarzenia przedstawiono pierwsze szkice projektu nowego motocyklu
WSK. Pomysłodawcą jest samorząd Świdnika. Projekt wznowienia produkcji wueski będzie realizowany
przez Lubelski Klaster Motoryzacyjny i Maszynowy.
(abc)

motoryzacja

W TROSCE
O TWÓJ PORTFEL
czyli dlaczego
warto serwisować
klimatyzację
PORADY EKSPERTA

Michał Staniszewski

Wielu użytkowników samochodów żyje w przeświadczeniu, że jak coś działa, to nie trzeba się
o to martwić. Nic bardziej mylnego. O potrzebie serwisowania klimatyzacji uświadamiamy sobie
najczęściej, gdy się zepsuje, i to jak na złość – bywa, że w upalny dzień, kiedy to wymagamy od
niej, aby działała na najwyższych obrotach.
Należy pamiętać, że system klimatyzacji w samochodzie narażony jest na dużo więcej szkodliwych
czynników niż system klimatyzacji w domu czy w firmie. Samochód poddawany jest niekończącym się
wstrząsom, spod kół poprzedzających nas samochodów wylatują drobne kamyki, uszkadzając chłodnicę
klimatyzacji, a filtr kabinowy często „zabity” liśćmi
musi stale filtrować duże ilości brudnego powietrza.
To wszystko powinno skłonić nas do zainteresowania
się klimatyzacją choćby raz do roku.
Rola profesjonalnego serwisu klimatyzacji i chłodnictwa nie ogranicza się tylko do podłączenia maszyny i załączenia automatycznej procedury serwisowej.
Tu pojawia się szereg różnic pomiędzy przeciętnym
operatorem takiej maszyny a specjalistą. W każdym
samochodzie producenci przewidzieli różne ilości
wprowadzonego czynnika chłodniczego wraz z odpowiednią ilością oleju smarująco-uszczelniającego.
Jak to zwykle bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Zdarza
się tak, że ten sam model samochodu, z tego samego
roku, a nawet z takim samym silnikiem ma różnice
konstrukcyjne i na przykład posiada układ klimatyzacji z różną ilością gazu. Znaczny brak gazu świadczy
o jego nieszczelności, a nadmiar może rozerwać cały
układ. Różny może być też olej do klimatyzacji, a nieodpowiednie jego dobranie może poważnie uszkodzić
klimatyzację, a w niekorzystnej sytuacji może nawet
porazić prądem serwisanta (!). Taka sytuacja może
mieć miejsce przy samochodach hybrydowych, gdzie
olej ma dodatkowe właściwości dielektryczne. Wpuszczenie do takiego układu nawet 1% niewłaściwego

oleju może doprowadzić do wielkiego spustoszenia
w samochodzie elektrycznym lub hybrydowym. Dodatkowo dochodzi do rozróżnienia rodzaju używanego
czynnika chłodniczego. Obecnie jeszcze szeroko stosowany jest czynnik R134a, ale już od kilku ostatnich
lat zaczyna być promowany nowy, proekologiczny, ale
dyskusyjny czynnik R1234yf.
Ponadto dosyć często zdarza się również, że niewyspecjalizowany serwis każdego roku nie odciąga
przepracowanego oleju klimatyzacji i dodaje tylko
nowy. Doprowadza to do zaolejenia całego układu,
co po pierwsze znacznie zmniejsza wydajność chłodzenia, a po wtóre – może uszkodzić np. sprężarkę.
Z drugiej zaś strony, brak oleju prowadzi do zatarcia
sprężarki co wymusza jej wymianę. Jednakże wymiana taka może być dokonana dopiero po dokładnym
oczyszczeniu całego układu specjalnym urządzeniem
z wykorzystaniem profesjonalnych środków myjących.
Naprawa klimatyzacji w takiej sytuacji najczęściej idzie
w tysiące złotych.
Na koniec pozostają już tylko prozaiczne sprawy
serwisowe, jak wymiana filtra kabinowego, aby nie
wdychać bezpośrednio z dworu większych cząsteczek
brudu, oraz ozonowanie kabiny, pozwalające doraźnie
zlikwidować znajdujące się we wnętrzu pojazdu rozwijające się bakterie i grzyby. Natomiast w przypadku,
gdy w samochodzie, pomimo zastosowania ozonowania, w dalszym ciągu unosi się nieprzyjemny zapach,
należy zastosować profesjonalne czyszczenie chemiczne parownika systemem TUNAP. O tym pisaliśmy
w poprzednim magazynie LAJF-a.
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 Fantastyczna jazda
na prąd – nowa Toyota Prius Plug-In Hybrid
tekst Piotr Nowacki | foto Marek Podsiadło, Toyota

To już druga generacja Toyoty Prius w wersji plug-in, czyli ładowanej z gniazdka. Najnowszy Prius jest
zdecydowanie ładniejszy. Z zewnątrz wyróżnia się m.in. dzięki LED-owym reflektorom, nie bez powodu zwanymi
Matrix, które dostosowują się do prędkości oraz warunków natężenia światła. Wpływa to na poprawę oświetlenia
drogi przed nami, a jednocześnie zapobiega oślepianiu innych użytkowników ruchu drogowego. Ale to nie
wszystko...

Toyota jako pierwsza wprowadziła na rynek
technologię PHV (Plug-in Hybrid Vehicle) z możliwością ładowania akumulatora z gniazdka. Model Plug-in Hybrid jest zasilany współpracującymi
ze sobą trzema silnikami – jednym benzynowym
(1.8 litra połączony z bezstopniową skrzynią biegów
e-CVT) i dwoma elektrycznymi, zasilanymi przez
pojemną baterię litowo-jonową. Objętość baterii
wzrosła z 87 do 145 litrów, zaś pojemność zwiększyła się dwukrotnie z 4,4 do 8,8 kWh. Moc zestawu
hybrydowego wynosi w sumie 122 KM (90 kW).
Niestety, na skutek zwiększenia pojemności
baterii, a tym samym możliwości dłuższej, bo prawie 50 km, i szybszej jazdy do 130 km/h na prąd,
ograniczeniu uległa nie tylko pojemność bagażnika,
ale i ilość miejsc w kabinie (do czterech).
Mimo tych ograniczeń Priuska jest komfortowym autem dającym wiele radości z podróżowania.
Na przykład w ruchu miejskim, gdzie jesteśmy odizolowani od otaczającego nas świata i poruszamy
się w sposób bezszelestny, wrażenia z jazdy są trudne do opisania.
Co ważne, konstruktorzy Priuski nie skupili się wyłącznie na dogodnościach wynikających
z elektrycznego napędu. Nowa Toyota jest po
prostu pięknym autem – z ultranowoczesną linią,
charakterystycznym, nieco galaktycznym przodem
i tyłem zamykającym wizualnie całość. Dla tych
użytkowników, którzy lubią dodatkowe, ciekawe
rozwiązania, Toyota przygotowała całą listę udogodnień. Wyposażono ją między innymi w system
utrzymania na pasie ruchu, system monitorowania
martwego pola, rozpoznawanie znaków, ostrzeganie

o kolizji, automatyczne hamowanie, całkiem duży
ekran z nawigacją, kamerę cofania, bezkluczykową
obsługę, podgrzewane fotele, skórzaną kierownicę, HUD, matrycowe reflektory LED, LED-y we
wszystkich pozostałych światłach, automatyczny
adaptacyjny tempomat, dwustrefową klimatyzację na pompie ciepła. I to wszystko otrzymamy
w standardzie.
Spalanie w Prius Plug-in Hybrid w mieście
też jest naprawdę satysfakcjonujące. Jeżeli mamy
naładowane akumulatory, nie spalimy nawet litra
benzyny. Przy spełnieniu dwóch warunków – nie
będziemy jechać dalej niż 50 km, a po drugie –
nie przekroczymy prędkości 130 km/h. Zapłacimy
wówczas tylko za prąd, którego potrzebujemy – jak
podaje producent – 7kWh na przejechanie 100 km.
To imponujący wynik. Oczywiście kwotowo zależny
od tego, z jakiej taryfy i operatora korzystamy.
Po w ykorzystaniu w całości zapasu prądu
Priuska Plug-in staje się normalną hybrydą i wówczas element, jakim jest spalanie paliwa na poziomie
3,7l/100 km, jest też dobrym wynikiem.
Podsumowując, Toyota Prius Plug-in Hybrid
to oryginalne i na wskroś nowoczesne auto, majstersztyk współczesnych technologii. W dodatku
utytułowany: na początku 2017 roku Toyota znalazła się wśród półfinalistów konkursu World Car
of the Year 2017 w kategorii World Green Car,
na targach w Nowym Jorku zdobyła tytuł World
Green Car of the Year 2017, a w lipcu jako jedyna hybryda plug-in uzyskała maksymalną ocenę 5
gwiazdek w ADAC EcoTe.
Rekomendacja sama w sobie.

TOYOTA LUBLIN AUTO PARK
Kalinówka 18 k/Lublina
tel.: (81) 534-14- 00
info@toyota-lublin.pl
www.toyota-lublin.pl

podróże

Guimarães

– PIERWSZA
STOLICA PORTUGALII
tekst Andrzej Ranicki
foto archiwum

Półwysep Iberyjski jest jednym z ulubionych miejsc wypoczynku
Polaków. Nasi rodacy tłumnie zwiedzają Hiszpanię – Barcelonę,
plażują na Costa Brava, Costa del Luz, Costa del Sol, udają
się do Santiago de Compostela. A przecież równie atrakcyjna
turystycznie jest Portugalia. Coraz bardziej popularne staje się
zwiedzanie Lizbony czy Porto. Niesłabnącym zainteresowaniem
cieszą się pielgrzymki do Fatimy (szczególnie popularne w
tym roku z uwagi na rocznicę objawień fatimskich). Ja z kolei
proponuję wyprawę do stosunkowo mało znanej miejscowości
Guimarães.

Miasto leży w regionie Porto, czyli najstarszej części Portugalii. Od stolicy regionu, czyli miasta Porto,
położonego nad ujściem Duero do Atlantyku, jest to
niecała godzina drogi samochodem lub niewiele więcej pociągiem. Historia Guimarães zaczyna się w IX
wieku. Pierwszą budowlą był umiejscowiony na skale
klasztor (datowany na rok 950). Największy rozwój
miasta to XII wiek, kiedy zostało ono stolicą hrabstwa
Portucale. W nim urodził się Alfons I Zdobywca,
pierwszy król Portugalii. To również stąd wyruszały
zbrojne wyprawy przeciwko zajmującym większość
Półwyspu Iberyjskiego Maurom, zwane rekonkwistą,
co w efekcie dało początek nowemu państwu, czyli
właśnie Portugalii.

Koniecznie do
zobaczenia
Zwiedzanie tego przepięknego średniowiecznego miasta proponuję rozpocząć od wzniesionego w
X wieku zamku. Był on pierwszą siedzibą władców
Portugalii. Na pewno wrażenie zrobi zarówno widok
ogromnej wieży Torre de Menagem, jak i siedmiu
niewielu mniejszych baszt. Z zamkowych murów
można, a nawet trzeba podziwiać leżące u podnóża
twierdzy miasto, które zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Kolejnym obiektem
(co najważniejsze, podobnie jak do zamku wstęp
jest bezpłatny) jest datowana na XI wiek romańska
kaplica św. Michała. Jest ona miejscem pochówku

pierwszych królów Portugalii. Ich płyty nagrobne
znajdują się w podłodze świątyni. Spora część zabytków to obiekty sakralne, choć niektóre z nich pełnią
zupełnie inne funkcje. I tak np. klasztor św. Klary to
obecnie ratusz miejski, a klasztor Igreja de Săo Domingos mieści Muzeum Archeologiczne. Spacerując
labiryntem uliczek (w tym dwunastowiecznej ulicy
św. Marii), trafimy do piętnastowiecznego pałacu wybudowanego przez rządzącą Portugalią w XVII wieku
książęcą rodzinę Bragança. Przez pewien czas pełnił
on funkcję koszar. W latach pięćdziesiątych XX w.
rządzący krajem dyktator Antonio Salazar polecił go
przebudować z przeznaczeniem na siedzibę prezydenta państwa. Dzisiaj można go zwiedzić, podziwiając
kolekcje dzieł sztuki z czasów, gdy Portugalia była
kolonialnym imperium – przepiękne gobeliny ukazujące skolonizowanie przez Portugalczyków Afryki,
oryginalne meble z epoki, jak również budzącą spore
zainteresowanie porcelanę ze zbiorów portugalskiej
Kompanii Indyjskiej. Nic dziwnego, że ze względu na
położenie, średniowieczne zabytki i ich wyposażenie,
a także zakaz ruchu kołowego w 2012 roku miasto
pełniło funkcję Europejskiej Stolicy Kultury.

Flaczki po portugalsku
Kiedy już znudzi nas zwiedzanie zabytków, proponuję przejażdżkę kolejką linową na wzgórze Penha,
podczas której można podziwiać miasto z góry i ciekawy układ zabytkowych uliczek i placów. Ci, którzy
przyjadą tu na początku sierpnia, trafią na średnio-

wieczny jarmark Festas Gualterianas. To nie tylko
okazja do cofnięcia się o kilka stuleci, ale również
gratka dla smakoszy lokalnej iberyjskiej kuchni, która
znacznie różni się od smaków południa. Na przykład
francesinha, która została zaczerpnięta z kuchni francuskiej (croque monsieur). Jest to często ogromnych
rozmiarów zapiekany tost faszerowany szynką i żółtym
serem, polany wyjątkowo ostrym sosem pomidorowo-winnym, czasami wzbogaconym o sadzone jajko.
Albo kapuśniak funkcjonujący pod apetyczną nazwą
caldo verde. Od robionych w Polsce wielu wersji różni się dodanymi na koniec smażonymi plasterkami
kiełbasy i pływającą na wierzchu oliwą z oliwek. Na
północy specjalnością są też flaki (tripas a moda do
Porto), które przyrządza się z fasolką. Najbardziej popularną potrawą kojarzoną z Portugalią jest oczywiście

danie z dorsza w wersji solonej i suszonej. Według
kuchni portugalskiej można go przyrządzić na 365
sposobów. Warto też pamiętać o deserze. Różne warianty babeczek, tarty, puddingi i sernik na zimno są
dopełnieniem najważniejszego posiłku, czyli starannie
celebrowanej kolacji. A na zakończenie obowiązkowo
kawa, która jest wręcz narodowym napojem podawanym tradycyjnie lub w niewielkiej filiżance zwanej
cimbalino (wtedy jest bardzo mocna). Popularna jest
także galao, czyli kawa z mlekiem serwowana w wysokiej szklance.
I jeszcze informacja dla miłośników futbolu. Zagorzali kibice na pewno kojarzą klub piłkarski Victoria Guimarães (pierwsza liga). To duży sukces jak na
miasto, które zamieszkuje zaledwie około 50 tysięcy
mieszkańców.

za horyzontem

PAŁAC

Zanim zabudowania pałacu w Gardzienicach
zaczęły wracać do dawnej świetności, nazwa miejscowości i tak była jedną z najbardziej znanych w Europie i daleko poza jej granicami i to bynajmniej nie
z powodu zabytkowych ruin. Na początku lat 80. do
Gardzienic koło Piask ściągały całe rzesze pasjonatów teatru, ale i zwyczajnych ciekawskich. Widok
biegających późnym wieczorem w świetle latarek
po gardzienickich łąkach i trzymających się za ręce
warszawianek w futrach i na wysokich obcasach nie
należał tu do rzadkości. Twórcy Ośrodka Praktyk
Teatralnych Gardzienice w ten sposób uwrażliwiali
teatromanów na pierwotność sztuki dramatycznej.
Praktyki w Ośrodku od tamtego czasu tylko co nieco
się zmieniły. Za to ruina na powrót stała się pałacem.

Szczęśliwe miejsce
Zapewne szczęśliwe to miejsce, ale też mające
dużo szczęścia. Całe założenie pałacowo-parkowe,
malowniczo położone nad Giełczewką, nazywaną
przez założyciela ośrodka Włodzimierza Staniewskiego „naszą małą Avon”, odzwierciedla jak w pigułce
nowożytną historię Polski. Sam pałac został wzniesiony w miejscu zamku na początku XVII wieku. To
raj dla historyków sztuki i znawców architektury.
Mamy tu Kaplicę Ariańską, z początków XVII w.,
ze sklepieniami łukowymi i z charakterystycznymi
dla tego okresu lunetami w narożach. Jest Oficyna
Południowa z końca XVII w., przebudowana w XVIII
w., wewnątrz której znajduje się tzw. Sala Kafelkowa, z zachowanymi ręcznie malowanymi kaflami
holenderskimi z Delft i rokokowym kominkiem,
oraz Oficyna Północna, dawna kuchnia, w której
jeszcze 30 lat temu mieściły się poczta i biblioteka.
Jest spichlerz odbudowany według oryginalnego projektu. Nieopodal w Gardzienicach Drugich znajduje
się dom młynarza i Dwór Rzewuskich z budynkami
gospodarczymi. Większość obiektów pozostaje w gestii Ośrodka. Po renowacji wyglądają imponująco.

Między Piaskami
a Żółkiewką
Do pałacu w Gardzienicach jedzie się z Piask do
Żółkiewki, nieco wijącą się drogą, wzdłuż miejscowości tak wiekowych, że przejeżdżał nimi konno Jan
III Sobieski, zanim jeszcze został królem. Z drogi
widać ruiny gorzelni i schowane wśród drzew dachy
niewysokich domów. Kiedyś to miejsce stanowiło
część szlaku handlowego ze Wschodu na Zachód.
Więc wsie i miejscowości położone na tych terenach
miały odpowiednio wysoką rangę.
Z historią Gardzienic związane były znakomite polskie rodziny, m.in. Suchodolscy, Orzechowscy, Czarnieccy. Różnie układały się ich losy, ale bywały okresy,
kiedy dobra w Gardzienicach przypominały dobrze pro-

sperujące samowystarczalne przedsiębiorstwo z całą
niezbędną infrastrukturą. Podczas II wojny światowej
w majątku stacjonowali Niemcy. Z placu koło szkoły
w Gardzienicach wywożono mieszkańców na roboty do
Rzeszy. Charakter majątku w Gardzienicach zmienił się
wraz reformą rolną przeprowadzoną w 1944 roku – pełne gwaru i codzienności życie kolejnych właścicieli zastąpiła nowa funkcja tego miejsca. Kolejno mieściły się
tu szkoła rolnicza, ośrodek kolonijny, Gromadzka Rada
Narodowa, biblioteka i poczta. W latach 60. głównym
użytkownikiem obiektu został Techniczny Uniwersytet Ludowy kształcący mechanizatorów, instruktorów
ochrony roślin i księgowych kółek rolniczych. W sali
balowej urządzało się wesela.

Kierunek: Gardzienice
Gardzienice warto odwiedzić o każdej porze dnia
i roku. Wyremontowane budynki kuszą, aby zajrzeć

do środka. Ośrodek Praktyk Teatralnych Gardzienice Włodzimierz Staniewski założył pod koniec
lat 70. Po studiach polonistycznych na UJ i na
Uniwersytecie Wrocławskim oraz doświadczeniach
z krakowskim Teatrem Stu i Teatrem Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Zanim założył własny teatr, wiele podróżował po wschodniej Polsce,
poznawał jej pierwotność w muzyce i obrzędach.
Skupił wokół siebie fascynatów, którym bliskie były
ludowość, zapomniane instrumenty, owa pierwotność, później antyk i średniowiecze, raczej z dala
od współczesności. Poszukiwania poskutkowały
nie tak licznymi przedstawieniami. Ale to właśnie
dzięki nim Gardzienice mają na świecie taką sławę,
a miejsce uchodzi za kultowe. Pierwsze spotkania
i spektakle odbywały się w wiejskich chałupach
i stodole. Dziś po pałacowych wnętrzach i gardzienickim parku chadzają najwybitniejsi artyści, nie
tylko teatralni.

muzyka

flet premiera
Czarodziejski

opera

Opera muzycznego geniusza wszech czasów była zarazem jego ostatnim dziełem. „Czarodziejski flet”
powstał dwa miesiące przed śmiercią Wolfganga Amadeusza Mozarta. Ponadczasowe, pełne kunsztu
muzycznego i ukrytych symbolicznych znaczeń dzieło za każdym razem jest wyzwaniem dla reżysera,
dyrygenta i wykonawców, a ucztą artystyczną dla odbiorców. Po raz pierwszy w historii „Czarodziejski flet” zostanie wystawiony w Lublinie. Premiera już 14 października na scenie Teatru Muzycznego.
– To nie jest łatwy utwór. Ani dla orkiestry,
ani dla wykonawców, którzy oprócz nadzwyczajnych możliwości wokalnych, m.in. sopran
koloraturowy, który ze względu na skalę i moc
tak naprawdę jest wybrykiem natury, powinni
posiadać równie wybitne umiejętności aktorskie.
Mozart to twórca szalenie precyzyjny, komponował muzykę w sposób iście jubilerski. Był geniuszem, więc wszystko było dla niego proste.
A jeśli natrafił na jakąś trudność, to go to bardzo
inspirowało – mówi o najnowszej produkcji Teatru Muzycznego w Lublinie jego dyrektor Iwona
Sawulska. Nic dziwnego, że obsada spektaklu została skompletowana podczas castingu, na który
przybyli artyści z Polski i z zagranicy. Inscenizację
w Teatrze Muzycznym w Lublinie tworzy blisko
stu wykonawców – 45-osobowa orkiestra, liczący
30 osób chór oraz dwudziestu solistów. A to tylko
artyści, których widzimy na scenie. To wielkie
przedsięwzięcie artystyczne, techniczne i organizacyjne, biorąc pod uwagę wszystkich zaangażowanych w jego przygotowanie.
Operę „Czarodziejski flet” zawdzięczamy
współpracy Mozarta i autora libretta Emanuela
Schikanedera, który opowiedział historię wędrówki i miłości młodego księcia, który pragnie zdobyć rękę ukochanej kobiety. A moc tytułowego
czarodziejskiego fletu ma uchronić bohaterów
przed czyhającym na nich niebezpieczeństwem.
Pierwszy pokaz „Czarodziejskiego fletu” miał miejsce jesienią 1791 roku. Libretto posiada liczne
pierwiastki moralizatorskie, jednak przytoczone
w lekki i zabawny sposób. O ile libretto niekoniecznie przypadło do gustu wyrafinowanej wiedeńskiej publiczności, o tyle muzyka z miejsca
podbiła jej serce. – Bez ostatniej opery Mozarta
nie byłoby współczesnego musicalu – podkreśla
odpowiedzialny za kierownictwo muzyczne dyrygent Marcin Sompoliński, dla którego nie jest
to pierwszy mozartowski projekt. Artysta od ponad 20 lat prowadzi Orkiestrę Symfoniczną Akademii Muzycznej w Poznaniu. To również tam
jako dyrygent Teatru Wielkiego zrealizował m.in.

premierę „Czarodziejskiego fletu” na festiwalach
w Carcassonne i Xanten. – Jeśli gramy Mozarta źle,
to jest tak, jakbyśmy mieli niewłaściwie dobrane
okulary. U Mozarta dźwięki kryją wiele znaczeń.
Trudność polega na tym, co znajduje się między
nutami. Inaczej było to odczytywane w XVIII w.,
inaczej obecnie. Może nam umknąć pewna głębia
tej partytury, co nie znaczy, że nie uchwycimy
piękna tej muzyki – dodaje dyrygent.
Reżyserii ostatniej opery Mozarta podjęła się
mieszkająca na stałe w Paryżu Maria Sartova, jedna
z ostatnich uczennic prof. Ady Sari, śpiewaczka
operowa, która zresztą debiutowała w innej operze
Mozarta, w „Don Giovanni”, wykładowca w paryskim konserwatorium i autorka wielu filmów
dokumentalnych poświęconych twórcom kultury.
O swojej koncepcji „Czarodziejskiego fletu” mówi
w oderwaniu od oczekiwanej bajkowości tego dzieła. – Ja nie widzę tego w taki sposób. Świat pełen
jest chaosu, co zresztą w naszym przedstawieniu
uosabia scenografia stworzona na wzór labiryntu, w którym każdy może się zgubić lub znaleźć.
Dla mnie w libretcie Schikanedera najważniejsze
jest poznawanie świata. Są tu wątki o podłożu
masońskim, ezoterycznym czy filozoficznym, ale
zdecydowanie widzę tu komediowość. Miłość
i muzyka wprowadzają nas do lepszego świata,
więc z mojego punktu widzenia „Czarodziejski flet”
jest komedią dla wszystkich – przekonuje artystka.
Ostatnie dzieło Mozarta jest grane na najważniejszych scenach operowych na świecie, również
w Polsce. Lublin nie ma zbyt bogatej historii
związanej z wystawianiem oper. Przełomu dokonał
Jacek Boniecki, jeden z poprzednich dyrektorów
teatru, który przetarł szlaki, wystawiając m.in.
„Straszny Dwór” Stanisława Moniuszki czy „Carmen” Georgesa Bizeta. Jak widać, kolejne inscenizacje „Czarodziejskiego fletu” żyją swoim życiem,
a lubelska premiera ze względu na prestiż i wysoki poziom artystyczny jej twórców zapowiada się
jako wyjątkowe wydarzenie. Więcej informacji
o spektaklu i pełnej obsadzie można znaleźć na
www.teatrmuzyczny.eu

MARIA SARTOVA

MARCIN SOMPOLIŃSKI

IWONA SAWULSKA

kultura – okruchy

(stylowy)

Perły Renesansu rozdane

(Grzegorz Pawlak)

Opowieść o nieludzkości
To nie jest łatwy temat, choć dla każdego fotografika nęcący. Zwłaszcza że graficzny,
pełen światłocieni i niosący w każdym kadrze niekończącą się opowieść o zdarzeniach
sprzed siedemdziesięciu lat. W Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie Grzegorz
Pawlak pokazał kilkadziesiąt zdjęć, które powstały na terenie niemieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku. Biało-czarna fotografia pozwala zbudować wrażenie, jakby
to działo się teraz, a poszczególne kadry przypominają wyrywki codzienności. Wystawa, która powstała w ramach stypendium Prezydenta Miasta Lublin, przypomina, że
obiekty i pamiątki stanowiące Muzeum na Majdanku to miejsca inspirujące artystycznie
i nieustannie pozwalające się odkrywać na nowo. W ramach projektu autor opublikował
również album pt. „KL Lublin. Opowieść o nieludzkości”. (maz)

Zakończył się 5. Zamojski Festiwal Filmowy
„Spotkania z historią”. I nagrodę oraz statuetkę „Zamość Perła Renesansu” w kategorii
najlepszy film dokumentalny otrzymał obraz
Bronisława Bubiaka „Ponary – nóż w serce”, II
nagrodę otrzymał film „Ofiary tajnego protokołu. Bitwa o Kobryń”, reż. Władmir Łuckij,
Iryna Wasiliewa, III nagroda wraz ze statuetką
powędrowała w ręce Bogdana Miszczaka za
film „Akcja Pensjonat”. Nagroda „Zamość
– Perła Renesansu” dla najlepszego filmu fabularnego o tematyce historycznej minionego sezonu trafiła do twórców, producentów
i dystrybutora filmu „Wołyń”. Z kolei Nagrodę
Publiczności otrzymał film „Szrajberka z Auschwitz” w reżyserii Grzegorza Gajewskiego.
Wśród wyróżnionych filmów znalazł się m.in.
dokument „Wszystko dla Polski – Powstanie
Zamojskie 1942–1944” w reżyserii Magdaleny
i Rafała Kołodziejczyków z Lublina. (maz)
Solo Życia 2017

(Piotr Lyczkowski)

Teatr Pamięci
Dużo szczęścia ma majątek Wołk-Łaniewskich w Bronicach pod Nałęczowem. Nie dość,
że dwór wrócił w ręce rodziny, to jeszcze dzieją się w nim ciekawe rzeczy. Polski Ośrodek
Międzynarodowego Instytutu Teatralnego zrealizował tam projekt „Teatr Pamięci” - cykl
działań artystycznych opartych na historii miejsca i społeczności Bronic. Pod koniec sierpnia
w trakcie kilkudniowych warsztatów grupa lokalnej młodzieży pod okiem reżyserki Karoliny Kirsz, aktorki Anny Skubik, scenografki Oli Szempruch przygotowała krótkie scenki
inspirowane zdarzeniami z przeszłości, o których opowiadali broniccy społecznicy – pani
Mrozek – Rodzikowa, Marta Głos i pan Bogusław Tomasiak, podczas gdy druga grupa
prowadzona przez Martynę Groth i fotografa Piotra Lyczkowskiego zbudowała na poddaszu dworu instalację wizualno-dźwiękową poświęconą Marii Cichowskiej, nauczycielki
i założycielki pierwszej szkoły w Bronicach. Publiczność przybyła tak licznie, że trzeba było
ad hoc szukać sposobu jak pomieścić ją we wnętrzach dworu. W październiku drugi etap
projektu. Tym razem uczestnikami warsztatów będą studenci scenografii. (izo)

W sierpniu odbyła się kolejna edycja Festiwalu
Solo Życia, który jest wielką szansą dla młodych instrumentalistów. W tym roku Solo
Życia nie miało formuły koncertów plenerowych, za to popisy solistów zaaranżowano
w klimatycznej sali Radia Lublin. Spośród 200
przystępujących do eliminacji muzyków do
finału jury zakwalifikowało 5 osób. I miejsce
zajął 19-letni gitarzysta Bartłomiej Czubak
z Radomia, którego można usłyszeć w takich
zespołach, jak JAZZinDuo i Funky Vibes. Ponadto tradycyjnie festiwal obfitował w występy
gwiazd muzycznych, m.in. Alicji Sienkiewicz
i Anny Malinowskiej (zwyciężczynie Festiwalu
Piosenki „Niezapomniane melodie” Ciecierzyn
2017), Vestige (laureat Przeglądu Muzyki Różnej Staś 2016), Budki Band (zwycięzca Sufler
Rock Festiwal 2016), Głuch – Łapka – Głuch
oraz Janusza Yaniny Iwańskiego i Doroty Miśkiewicz. Prace można było zobaczyć m.in. na
placu Łokietka w Lublinie. (ag)

Reklama

Fantastyka od A do Z
Jubileusz 700-lecia dostarcza nam przez cały obecny rok wiele
wrażeń. I mimo że jesteśmy już po wielkich urodzinach Lublina,
to wciąż sporo jeszcze przed nami. Również w ramach obchodów
700-lecia w dniach 24–27 sierpnia w Lublinie odbył się Ogólnopolski Konwent Miłośników Fantastyki POLCON, najbardziej
prestiżowy festiwal fantastyki w Polsce. POLCON to doroczne spotkanie fanów i sympatyków szeroko pojętej fantastyki we
wszystkich jej wymiarach, w literaturze, filmie, komiksie, sztuce,
muzyce i grach, w trakcie zorganizowano około 600 wydarzeń
związanych z fantastyką i kulturą. Tchnienie Wschodu to motyw
przewodni tegorocznej, XXXII już odsłony imprezy. Festiwal
wyjątkowo przeniósł się do centrum miasta, oddając we władanie
fanów fantastyki serce miasteczka akademickiego UMCS. W programie zaplanowano m.in.: sale gier, pokazy, konkursy, prelekcje
gości z Polski i zagranicy oraz stoiska wystawców. Organizatorem
tegorocznej edycji POLCONU jest Lubelskie Stowarzyszenie
Fantastyki „Cytadela Syriusza”. (abc)

(ag)

Antyreklama
– Czy wiesz, jak wyglądałby krajobraz naszego kraju, współcześnie namalowany przez polskich pejzażystów przełomu XIX i XX
wieku? – Takie pytanie zadał sobie i innym Wojciech Januszczyk,
autor i pomysłodawca wystawy „Krajobraz w kulturze – kultura
w krajobrazie”. I odpowiedź znalazł. Jak mówi: „Sztuką jest znaleźć
w Lublinie choć fragment przestrzeni wolnej od plandekowo-banerowej reklamy”. Wystawa w interesujący sposób podejmuje
temat ochrony krajobrazu i przestrzeni przed narastającą ekspansją
szpetnej reklamy w postaci billboardów czy wiszących na ogrodzeniach plandek. Przygotowana w ramach stypendium Prezydenta
Miasta Lublina na upowszechnianie kultury, wystawa przedstawia przetworzone obrazy znanych polskich pejzażystów, jak np.
Chełmońskiego czy Gierymskiego. Autor uwspółcześnił obraz
tego, co widzieli mistrzowie pędzla, tworząc swoje dzieła. Cykl
„obrazów” w ich współczesnej wersji, z naniesionymi billboardami
i szpetnymi reklamami, ma na celu pokazanie odbiorcom, w jaki
sposób, krok po kroku, niszczymy otaczającą nas przestrzeń i tym
samym fundujemy sobie antyreklamę miasta. Aktualnie prace
można zobaczyć na placu Łokietka w Lublinie. (abc)

??

URODZINOWY KONKURS
IM. BOLESŁAWA PRUSA

Żeby sęk
zamienił się
w sękacza
O kondycji kultury na Lubelszczyźnie, efektach
zakończonego I Kongresu Kultury Województwa
Lubelskiego i o tym, czym dla gospodarki
jest kultura, z dr. Krzysztofem Grabczukiem,
wicemarszałkiem województwa lubelskiego,
rozmawia Grażyna Stankiewicz, foto Marek Podsiadło

– Jakie wrażenia po kongresie?
Usatysfakcjonowany?
– Bardzo.
– A z tego, co się wydarzyło, co było
najważniejsze?
– Że spotkało się kilkaset osób z całej Lubelszczyzny, które zajmują się kulturą i w dużych
ośrodkach i instytucjach, i na prowincji, która
nie ma ani kina, ani sali widowiskowej. Cieszę się,
że i jedni, i drudzy wzięli udział w tych samych
panelach, wysłuchali tych samych wykładów.
– Nie obawiał się Pan, że problematyka, którą
poruszył np. Paweł Potoroczyn, dyplomata i były
dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, może
być nieco abstrakcyjna dla kierownika ośrodka kultury, któremu skończyły się pieniądze na
kredki dla dzieci?
– Nie, ponieważ punktem wyjścia jego wypowiedzi
była jakość zarządzania w kulturze, rola menadżera
kultury i wartości, jakie powinien wyznawać ktoś,
kto zajmuje się kreowaniem kultury.
– Ale powiedział też, że nasze działania zależą od
pieniędzy publicznych – miejskich, wojewódzkich, ministerialnych.
– Tak, i ma rację, bez środków finansowych, bez
odpowiedniego wynagrodzenia dla pracowników
trudno jest kulturę rozwijać.
– Jaki jest roczny budżet województwa na
kulturę?
– 60 mln złotych przekazujemy na instytucje kultury, które podlegają samorządowi województwa.
Oprócz tego finansujemy stypendia dla młodzieży,
studentów lub osób dorosłych. Poza tym mamy
zabezpieczone środki finansowe na imprezy kulturalne. Przy czym ten budżet każdego roku się
zwiększa.

tam zjawiskowe krajobrazy. Po pierwsze istniał
silny ośrodek wiodący – San Francisco, do którego przyjeżdżali ludzie otwarci na inne kultury i współpracę. Poza tym powstał uniwersytet
w Stanford. I ten model wciąż obowiązuje – biznes
nie zaistnieje w miejscu, gdzie nie ma oferty kulturalnej, gdzie nie ma interesującego, kreatywnego
otoczenia. Przez długi czas Polska była postrzegana
jako konkurencyjna przez tanią siłę roboczą. Ale
teraz inne państwa są w tym konkurencyjne, a my
musimy przyciągać innymi wartościami.
– Takich ośrodków ciągle jest jak na lekarstwo,
więc raczej trudno nam się zbliżyć do takiego
modelu.
– Nie narzekajmy. O tym, jak duży potencjał kulturalny mamy, przekonaliśmy się, kiedy Lublin
starał się o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury.
– Spośród osób uczestniczących w kongresie
duża część przyjechała z mniejszych ośrodków,
często ze wsi. Wiele z nich jest w średnim wieku. Może przyszedł czas na odświeżenie kadr
i umożliwienie powrotu w rodzinne strony absolwentów wyższych uczelni?
– Trzeba przede wszystkim czerpać z ich doświadczenia. Ci miejscowi działacze kultury to są
ludzie, którzy bardziej żyją dla kultury niż z kultury. Wśród nich jest wielu pasjonatów, utożsamiających się z regionem i uczących innych
tożsamości miejsca. A to jest bezcenne, bo osób
z taką wiedzą i doświadczeniem jest coraz mniej.
Tu byłaby wskazana większa rola samorządów, aby
ich działania jeszcze bardziej wzmocnić.

– Ale wydatki na kulturę nie zawsze były
priorytetem.
– Niestety, zawsze tych pieniędzy brakowało,
ale musimy zrozumieć, że kultura może być siłą
napędową naszej gospodarki. Dla wydarzeń organizowanych w naszym regionie przyjeżdża określony odbiorca, po to aby w tej ofercie kulturalnej
uczestniczyć. To z kolei generuje pieniądze dla
hotelarzy, gastronomii, agroturystyki, biur podróży i wielu innych.

– Prof. Agnieszka Kolasa-Nowak z UMCS podzieliła się wynikami swoich badań, z których
m.in. wynika, że poza dużymi ośrodkami miejskimi brakuje oferty kulturalnej głównie dla
młodzieży w wieku szkolnym.
– Rzeczywiście te działania prolokalne powinny
być bardziej wzmocnione animatorami, którzy
mają częściej do czynienia ze społeczeństwem
cyfrowym, bo zwłaszcza młodzież potrzebuje oferty opartej na innego rodzaju impulsach. Globalizm, rewolucja informatyczna wymagają innego
spojrzenia na kulturę. Kapitał kultury zaczyna
odgrywać właściwą rolę, jeśli jest odpowiednio
skupiony. Inwestycje w kulturę są niezwykle ważnym krokiem do ożywienia i rozwoju gospodarczego. Bez kultury nie będzie silnej gospodarki.

– A jednak Lubelszczyzna nie jest w czołówce
najchętniej odwiedzanych regionów. W rankingach jesteśmy gdzieś pod koniec listy.
– Ostatnio te trendy zdecydowanie zmieniliśmy.
Lubelskie staje się modne. To, że powstała Dolina Krzemowa w Kalifornii, to nie dlatego, że są

– Czyli wracamy do wcześniejszego pytania o potrzeby i możliwości.
– Musimy uwzględnić sytuację, w której różne
osoby są odbiorcami. Młody człowiek zabiera
ze sobą doświadczenie i wiedzę, które pozyskał
w miejscu zamieszkania. Być może za chwilę roz-

pocznie studia, potem założy firmę, będzie miał
wpływ na kondycję gospodarczą kraju. Czym
większa będzie wrażliwość na sprawy kultury, tym
będzie większa możliwość uczestniczenia i poznawania jej. Nie zapominajmy też, że kultura uczy
tolerancji, otwartości i pokory. A to bardzo przydaje się w życiu.
– I znowu mamy dwie strony medalu, ponieważ rozmawiamy o ochronie tradycji w kulturze, a tymczasem z badań wynika, że najbardziej
popularnym i pożądanym sposobem aktywności
kulturalnej danej społeczności jest doroczny festyn z zaproszoną gwiazdą i plastikową otoczką
imprezy.
– Nie mam nic przeciwko festynom. Takie plenerowe imprezy gromadzą dużą ilość uczestników
i są potrzebne lokalnej społeczności. Ale pamiętajmy też o tym, co dzieje się w ośrodkach kultury, szkołach, kołach gospodyń wiejskich, gdzie
odbywają się niezliczone ilość różnego rodzaju
warsztatów, które nie są tak widoczne gołym
okiem. Tymczasem reprezentują bardzo wysoki poziom. Może są mniej widoczni, ale działają
z sukcesem i zaangażowaniem często całej wsi
czy miasteczka.
– Na jakich wydarzeniach zarząd województwa chce budować wizerunek kulturalnej
Lubelszczyzny?
– Jest kilka aspektów. Na pewno duże imprezy,
żeby mieszkańcy nie musieli wyjeżdżać poza granice województwa. Koncerty rockowe czy opery, tak
jak zaprezentowane ostatnio w CSK w Lublinie
„Umarłe miasto”, na które wielbiciele opery przyjechali z całej Polski, albo takie jak wystawa Pablo
Picasso w Muzeum Lubelskim. Z drugiej strony
zależy nam, aby to życie kulturalne rozwijało się
w mniejszych miejscowościach , żeby mieszkańcy
mieli gdzie się spotkać i integrować. W końcu
ogromnie ważne są wszelkiego rodzaju działania
związane z tradycją i możliwością przekazania tych
wartości młodemu pokoleniu.
– Dobrym przykładem był koncert galowy
w CSK zorganizowany na zakończenie kongresu z udziałem Orkiestry ze Wsi Warszawa,
Orkiestry Świętego Mikołaja czy ekspresyjnego
zespołu Jarzębina z Kocudzy.
– Nie da się ukryć, że była moc (śmiech). Często
podkreślam, że może województwo lubelskie nie
posiada silnych centrów finansowych, ale jeśli
chodzi o kulturę, to jesteśmy absolutnie konkurencyjni dla innych regionów, nie tylko w Polsce.
Pani akurat wspomina o muzycznych zespołach

folkowych, ale w innych dziedzinach mamy też
ogromnie dużo do zaoferowania.
– Oferta jest imponująca, ale często informacja
o wydarzeniach nie wychodzi poza obręb środowiska organizatorów. Okazuje się, że najsłabszym punktem tego typu działań jest informacja,
a tak naprawdę brak informacji.
– Marketing jest u nas pojęciem dość nowym,
choć zaczyna odgrywać coraz większą rolę. Rzeczywiście nie wystarczy zrobić dobrą imprezę.
Trzeba o tym powiedzieć jak najszerszemu odbiorcy. O tym również myślę, mówiąc o społeczeństwie obrazkowym i społeczeństwie sieci.
Dziś, jeśli ktoś nie funkcjonuje w internecie, to
rzeczywiście trudniej być zauważonym. Wiem, że
w tym zakresie mamy jeszcze sporo do zrobienia, ale cieszę się, bo powstała w ostatnim czasie
Wojewódzka Rada Kultury, która silnie akcentuje
m.in. to wyzwanie.
– Jest pewna dwoistość – tradycja ludowa, często
ubrana we współczesne brzmienia, i nasz towar
eksportowy – muzyka, teatr.
– Są gminy, które mają po pięć, siedem zespołów
śpiewaczych, również dziecięcych. Mamy niezwykle aktywne koła gospodyń wiejskich, które są
kołem napędowym wielu działań. To jest niezwykłe, to trzeba nagłaśniać w mediach, odwiedzać te
miejsca, wracać tam, chwalić się tym przed resztą
świata. Pamiętajmy również, że możemy chwalić
się naszą wielką spuścizną. Na terenie naszego województwa tworzyli Sienkiewicz, Prus, Żeromski,
Kraszewski, Wieniawski, Leśmian czy Łopaciński.
Z tego regionu wywodzą się też zasłużone rody
jak Zamoyscy czy Czartoryscy.
– Czy cel kongresu został osiągnięty?
– W moim przekonaniu tak. Bo w wielu wypadkach nasi goście po raz pierwszy się spotkali, mieli
okazję wymienić poglądy, posłuchać autorytetów.
Poza tym nie od dziś wiadomo, że pokazywanie
dobrych praktyk motywuje do dalszego działania.
– Podczas konferencji prasowej zapowiadającej
kongres użył Pan przenośni, aby z sęka zrobić
sękacz.
– To dotyczy naszego życia i tego, co jest w tej
chwili problemem, a za chwilę może okazać się
sukcesem. Ludzie często załamują się, kiedy spotykają na swojej drodze jakieś niepowodzenia.
Okazuje się, że jeśli nad tym dobrze popracujemy, to niepowodzenie zamienimy w wartość.
Sęk jest czymś trudnym, a sękacz jest wyjątkowo
smaczny.

NAUKA NIE NUDNA!
WYWIAD Z ARKADIUSZEM MIKRUTEM,
ZAŁOŻYCIELEM SZKOŁY JĘZYKOWEJ CO LUDZIE POWIEDZĄ.

1. Czym charakteryzuje się unikalna metoda nauki języka obcego stosowana w szkole Co Ludzie Powiedzą?
W 2014 r., wraz z żoną Olą, założyliśmy jedyną w Polsce szkołę
językową rysującą słowami. Opracowaliśmy ok. 2500 ilustracji
przedstawiających graficzne skojarzenia słów, których uczymy
na poziomach A2 – C1. Jest to technika szybkiego zapamiętywania bazująca na asocjacjach słów i obrazów, dzięki której
lepiej, szybciej i skuteczniej zapamiętuje się słowa i opowiada
niesamowite historie. Nasze zajęcia poświęcone są w ok. 80%
konwersacjom, przy czym gramatyki również uczymy poprzez
mówienie. Uczniowie pracują głównie w parach, a lektor przysłuchuje się rozmowom, udziela podpowiedzi i koryguje błędy,
które następnie omawiane są na forum grupy. Posiadamy również naszą autorską platformę e-learningową, na której dostępne są klasyczne ćwiczenia gramatyczne. Wykonuje się je po powrocie z lekcji, ponieważ zajęcia maksymalnie wykorzystujemy
na ćwiczenie umiejętności konwersacyjnych. Stosujemy również nowoczesne technologie oraz gry leksykalno-gramatyczne
‘zmuszające’ uczestników do użycia danego czasu, czy zakresu
słownictwa. Nie jest nam też obca wirtualna rzeczywistość, czy
nauka poprzez zapach. Gwarantujemy, że w ciągu roku każdy
nauczy się skutecznie ok. 600-800 słów.
2. Ta metoda jest bliska najstarszym sposobom komunikowania się za pomocą piktogramów. Czy właśnie
dlatego jest bardziej przyswajalna?
Tysiące lat temu, gdy ludzie nie znali jeszcze pisma, spotykali
się przy ognisku i opowiadali sobie historie. Dziś jest podobnie,
tyle że ogniska zastąpiły kawiarnie. Dlaczego więc mielibyśmy
uczyć kogoś uzupełniania luk w zdaniach? Dzięki oparciu zajęć
na konwersacjach, atmosfera się rozluźnia, umysł otwiera, język
sam się rozwiązuje, a uczniowie czują się jak w domu. Zawiązują
się nowe przyjaźnie, a nawet związki!
Dlaczego rysujemy słowami? Najstarszym pismem są piktogramy, a dziś społeczeństwo powraca do nich stosując emotikony.
Skoro więc obrazy pomagają zapamiętywać słowa, zlikwidowaliśmy żmudne uczenie się słówek z listy. Czy jest to metoda bardziej przyswajalna i skuteczna? Z pewnością tak, skoro potwierdzają to sami nasi uczniowie.
3. Do kogo jest ona skierowana?
Do wszystkich, którzy ukończyli poziom podstawowy, czyli A1.
Z uwagi na to, że część skojarzeń opiera się na innych angielskich słowach, a na poziomie A1 ten zasób jest mocno ograniczony, dla uczniów rozpoczynających przygodę z angielskim
mamy survival English. Na lekcjach wykorzystujemy przedmioty codziennego użytku, np. ubrania, produkty spożywcze, czy
znaki drogowe. Taka metoda pozwala na swobodną komunikację w kraju, w którym angielski jest językiem urzędowym lub
powszechnie znanym.
4. Na jakie grupy dzieleni są uczniowie i jakie rodzaje kursów oferuje szkoła?
Nasi najmłodsi uczniowie uczęszczają do 1 klasy szkoły podstawowej, a najstarsi mają ponad 70 lat! Oczywiście, wszystkie
grupy dobieramy starannie nie tylko na podstawie znajomości
języka, ale również wg wieku. Prowadzimy kursy ogólne (opie-

rające się na graficznych skojarzeniach), biznesowe, dla prawników, czy osób interesujących się finansami. Oferujemy również
kursy firmowe oraz indywidualne. Wszystkie zajęcia posiadają
dedykowane strony internetowe, np. kids.coludziepowiedza.co,
czy biznes.coludziepowiedza.co
5. Co Ludzie Powiedzą to szkoła różniąca się nie tylko metodą nauczania, ale i panującą atmosferą.
Kreujemy atmosferę przyjazną edukacji - wygodne pufy, skrzynie z poduchami, czy specjalnie wypalana dla nas kawa – dzięki
nim atmosfera się rozluźnia, umysł otwiera, a języki rozwiązują.
W pewnym momencie uczniowie zaczynają przychodzić nie do
szkoły, a do ‘fajnego miejsca, w którym mimochodem uczysz
się angielskiego’. Co miesiąc organizujemy warsztaty, które łączą
kulturę Wysp Brytyjskich z nauką języka obcego. Przykładowo, podczas Big British Breakfast uczniowie sami przygotowują
tradycyjne angielskie śniadanie, ucząc się zwrotów związanych
z jajkami, kiełbaską i fasolką. Crepes vs. Pancakes to z kolei
warsztaty organizowane z charyzmatycznym Panem od Francuskiego (panodfrancuskiego.pl), na których przygotowujemy
naleśniki i poznajemy angielskie słownictwo o francuskich korzeniach. U nas nauczysz się grać na dudach, sprawdzisz swoich
sił w kabinie tłumaczeniowej i zjesz prawdziwe angielskie scones. Pod koniec tego roku otwieramy też na parterze kawiarnię
w brytyjskim stylu, w której będzie można posilić się przed zajęciami grillowanymi sandwichami, uwielbianym przez Brytyjczyków ciastem marchewkowym oraz poczytać anglojęzyczną
prasę i literaturę. Stworzyliśmy także własne perfumy oparte na
orientalnej ambrze, z nutami soczystego melona, pachnących
drzew i herbaty Earl Grey. Posiadamy też swoje trampki z idiomami i lody smakiem przywołujące na myśl dawne brytyjskie
kolonie. Ponadto, prowadzimy również kulturalno-podróżniczy
blog (blog.coludziepowiedza.co), na którym zabieramy czytelników w podróż przez zakątki Wielkiej Brytanii. Co Ludzie
Powiedzą to nie tylko skuteczna nauka. To także lifestyle, który
pomoże Ci mówić to, co chcesz. Tak, jak powinieneś. Szukaj nas
na Facebooku, Instagramie i coludziepowiedza.co .

galeria

OD POCZĄTKU DO KOŃCA

Małgorzata Skałbania, malarka i poetka związana z Lublinem od ponad 20 lat. Pochodzi z Tychów,
uczyła się tkactwa w liceum plastycznym w Tarnowie.
Studiowała malarstwo w Państwowej Wyższej Szkole
Sztuk Plastycznych w Gdańsku oraz na krakowskiej
ASP, gdzie obroniła pracę dyplomową pod kierunkiem
Jerzego Nowosielskiego. Była na stażu w De Christelijke
Academie voor Beeldende Kunsten w Kampen w Holandii i przez kilka lat mieszkała w Paryżu. Uprawia
malarstwo i grafikę użytkową. Jest autorką okładek płyt
i plakatów, między innymi dla zespołu Budka Suflera
na koncert w Carnegie Hall i dla Międzynarodowego
Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Rozstaje Europy” w Lublinie. Z kolei jej wiersze były publikowane
w polskich i amerykańskich almanachach pokonkursowych, w magazynach literackich i filozoficznych, a także
w międzynarodowym wydaniu zbioru prozy i poezji The
Bombay Review, który ukazał się w Indiach. Z jednej
strony sztuka i literatura, z drugiej zaś strony wymogi codzienności. W jej życiorysie pełno jest sytuacji,
w których była nauczycielką, rejestratorką medyczną,
ogrodniczką i pracownicą fabryki pasztetów. Obecnie jest
tapicerem w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie.
Malarstwo Małgorzaty Skałbani jest szalenie żywiołowe, często bezpostaciowe, ze znakomicie użytym
kolorem. Sposób używania pędzla nie tylko przekazuje
emocje i wrażenia czysto estetyczne, ale również przypomina o tradycji malarskiej ukształtowanej przez najciekawszych twórców XX wieku. Na każdym kroku widać
warsztat malarski i wpływ mentorów, co w połączeniu
z intelektem artystki umożliwia odbiorcom niezwykłe
doznania. (maz)

kultura

URODZINOWY KONKURS
IM. BOLESŁAWA PRUSA
To już VII Ogólnopolski Konkurs im. Bolesława
Prusa na felieton. Tegoroczna edycja była
wyjątkowa, ponieważ została zorganizowana
w 170. rocznicę urodzin wybitnego pisarza
i felietonisty, który dzielił swoje życie na pobyty
w Warszawie, gdzie mieszkał na stałe, i liczne
przyjazdy do uzdrowiska w Nałęczowie. I to
właśnie w Muzeum Bolesława Prusa w Nałęczowie
został zorganizowany wspólnie z Wydawnictwem
Episteme, konkurs na felieton.

23 marca 1875 roku w „Kurierze Warszawskim”
ukazała się pierwsza kronika tygodniowa Bolesława
Prusa, która ukazując się do roku 1887 uczyniła pisarza
jednym z najpoczytniejszych publicystów Warszawy.
Nawiązując do XIX-wiecznych tradycji gatunku podejmującego różnorodną tematykę i nie chcąc ograniczać
wyobraźni uczestników, temat konkursowego felietonu
został zdefiniowany jako dowolny. Łącznie wpłynęło 35
prac: w kategorii dorośli zgłoszono 23 prace konkursowe,
w kategorii młodzież zostało nadesłanych 12 felietonów.
Komisja konkursowa w składzie: prof. dr hab. Beata
Obsulewicz-Niewińska, dr hab. Monika Gabryś-Sławińska, red. Grażyna Stankiewicz, Paulina Kowalczyk, Ewa
Smołka postanowiła przyznać w kategorii osób dorosłych
I miejsce Jakubowi Filipkowskiemu za felieton Tryptyk
dla bogów olimpijskich. II miejsce zajął Sławomir Orzeł
za felieton Niedosłuch oraz III miejsce Sławomir Siek za
felieton Oda do turysty. Ponadto komisja konkursowa
przyznała wyróżnienie Piotrowi Macełko za felieton Nie
każdy wie, że… . W kategorii młodzież komisja konkursowa przyznała: I miejsce Maciejowi Kulbace za felieton
Majtki Calvina Kleina (nagroda w postaci najnowszego
wydania publicystyki Bolesława Prusa – Wydawnictwo
Episteme, pióra wiecznego Parker IM – nagroda ufundowana przez Burmistrza Nałęczowa, publikacji felietonu
na łamach „Gazety Nałęczowskiej”, publikacji felietonu
na stronie Polskiego Portalu Kultury O.pl, rocznej prenumeraty miesięcznika „LAJF – magazyn lubelski”), II
miejsce Marcelinie Koncewicz za felieton Dziwne ma
Pani hobby oraz III miejsce Annie Ścisłowskiej za felieton
Ludzie zapomnieli. Uroczystość wręczenia nagród odbyła
się 15 września w Nałęczowie. LAJF miał przyjemność
patronować konkursowi. Wszystkim laureatom gratulujemy. (maz)

Piotr Macełko
Nie każdy wie, że...
Nie każdy wie, że porządny gumiak kosztuje
ze cztery stówki i służy do chodzenia po galeriach
handlowych. Ludzie ładni i mądrzy wiedzą. Ludzie
brzydcy i głupi zakładają do sandałów skarpety.
Brzydcy z ładnymi się nie lubią. Brzydcy, oczywista,
mają gorzej. Ci ładni bezwzględnie obnażają obrzydlistwo brzuchów, łysin i skarpet brzydkich, pisząc
o nich artykuły, kręcąc felietony filmowe. Blogerzy
modowi się starają. Siłą swojego ogromnego autorytetu próbują wytłumaczyć, że skarpety są zbrodnią.
Ale brzydcy są głupi. Nie pojmują.
Brzydcy nie wyśmieją ładnych. Szydzenie z piękna i mądrości nie ma sensu. Wie o tym każdy, nawet
głupek.
Tego lata sporo pada. Wkurwia to głupich i doprowadza do wściekłości mądrych. Mi to różnicy nie
robi. Pracuję jako kasjer w wioskowym sklepie nad
jeziorem. Przy sklepie po deszczu robią się kałuże.
Dzieci głupków chlapią się w nich. Dziecko mądrej i pięknej matki ma kolorowe kalosze, płaszcz
przeciwdeszczowy, kapelusz i zakaz wchodzenia do
wody. Głupie dzieci się śmieją. Mądre dziecko stoi
smutne. Matka uświadomiła mu, jak nierozsądne są
zabawy w błocie.
W czasie deszczu mądre dzieci się nudzą. Ich
matki czytają kupione w wioskowym sklepie ,,Elle”.

Jakub Filipkowski
Tryptyk dla bogów olimpijskich
Wiwatujące tłumy w spazmie podniecenia ślinią się
i czerwienią na myśl o szkarłatnej krwi, która za chwilę
ma zostać wylana w ofierze olimpijskiego zwierzchnika
wojny – boga Aresa. Gdy gladiatorzy wchodzą na ring,
ekstaza i przejęcie wybuchają potężną, chóralną falą, by
nagle całkowicie ucichnąć pod ciężarem głosu czystego
jak dźwięk harfy, szarpanej przez delikatne palce bladolicej adeptki Polihymni. Michael Buffer prezentuje nam
dzieło swego życia, kilka melodyjnych słów – „Let’s get
ready to rumble!” wybrzmiał tembr jerychońskiej trąby.
Wojownicy w końcu zostają tylko we dwóch na świętej
ziemi poległych i wygranych. Aktywniejszy Pacquiao od
początku próbował zniweczyć żelazną obronę Mayweathera nieustającym atakiem. W 4. rundzie wydaje się, że
mocnym kontrującym lewym prostym rozbił skuteczną
gardę wroga. Floyd cofnął się na liny, a Manny rzucił
się na niego jak drapieżnik, który wyczuł pierwszą krew
swojej ofiary. Czarnoskóry bokser nie odczuł żadnego
z ciosów. Filipińczyk, widząc swą niemoc, odpuścił. Od
tamtej pory Mayweather hermesowym krokiem wodził
za nos agresywnego rywala, a ten – jak Syzyf – zbliżał się
do celu, by zaraz znów skrócić dystans odpowiedni do
zadania zwycięskiego uderzenia. Wielka walka skończyła
się bez śladu posoki ani sinego wspomnienia bólu.
Tej nocy na górze Olimp uśmiechnął się tylko
Plutos.
Auschwitz. Umięśniony i dobrze zbudowany kapo
dla rozrywki traktuje słabszych więźniów jak ruchome
worki bokserskie. Każdy, kogo napotyka w baraku, ugina
się pod ciężarem jego pięści. Przed wojną był bokserskim mistrzem Niemiec wagi średniej. W końcu trafia
na Polaka, który twardo trzyma się na nogach, pomimo

otrzymanych razów i krwi cieknącej z nosa. Krwi tak
drogocennej w tym miejscu. Teddy, numer 77, Pietrzykowski, były podopieczny legendarnego Papy Stamma. Pomysł na walkę pojawił się błyskawicznie i równie
szybko został zaakceptowany przez zarząd obozu. Zabrzmiał dzwon. Niemiec zaczął kierować się w stronę
Pietrzykowskiego z lekceważąco opuszczonymi rękami.
Idealna przestrzeń na szybki lewy prosty. Polak trafił.
Kiedy poczuł się pewniej, zaczął podwajać akcje i dodawać
prawy krzyżowy. Niemiec wyglądał jak wielki nosorożec
przy wodopoju próbujący odgonić się od much. Dzwon
w oddali. W drugiej rundzie Düning ruszył energiczniej.
Pietrzykowski musiał uważać, ale miał większą przestrzeń
na używanie ciosów sierpowych. W końcu trafił. Gęsta
kropla krwi spłynęła powoli z rozciętego łuku brwiowego, pozostawiając na prowizorycznym ringu szkarłatną
plamkę. Ofiara została złożona. Oddano cześć bogini
Atenie, a Teddy wygrał coś więcej niż nieśmiertelną
sławę. Trochę chleba i kostkę margaryny.
Myśli kotłowały się w mojej obolałej głowie. Zmęczony, ale szczęśliwy, bo widać efekty – ręce czasami
wracają już do brody po zadanych ciosach i dlatego, że
„na worku” nie wyglądam już jak słoń próbujący zawiązać
sznurowadła. Przy tym obity „po flakach” i całkowicie
wyzuty z energii, bo boks, choć na to nie wygląda, nadwyręża ludzką wytrzymałość jak mało co. A to wszystko po zwykłej quasi-sparingowej zabawie na treningu
między chłopakiem, który poświęca temu całe życie,
a gościem pragnącym na własnej skórze poczuć to, co
jego idole, wchodząc na ring. Wizje mieszają się, sieci
asocjacyjne łączą znajome historie, mity i fakty z bólem.
Spod ręki wypełzają zaś obrzydliwe ekstrapolacje sportu
dla biednych murzynów z getta, meksykańskich macho,
kiboli i chłopców z bloku wschodniego, kształtowanych
od dziecka na mistrzów olimpijskich.

integracja
Od urodzenia niedowidzi. Nie przeszkodziło
jej to zostać medalistką olimpijską
w kolarstwie tandemowym. W międzyczasie
ukończyła pedagogikę specjalną na
UMCS (na studiach zajmowała się
tyflo- i oligofrenopedagogiką). Iwona
Podkościelna jest przykładem tego, że
dzięki determinacji i mozolnej pracy
osoba, która ma problemy ze wzrokiem,
może osiągać sukcesy, a nawet sięgać po
olimpijskie złoto.

Iwona

tekst Monika Murat

Iwona pochodzi z Bychawy i tam mieszka. Ma wrodzoną zaćmę i usunięte soczewki w obu oczach. W konsekwencji musi zmagać się ze znacznie
obniżoną ostrością widzenia. Zdarzało się, że rówieśnicy interesowali się
jej wadą wzroku, ale szybko akceptowali to jako coś oczywistego. 29-latka
przyznaje, że w jej życiu wiele zmieniła jazda na rowerze W trakcie studiów
dołączyła do klubu tandemowego KKT Hetman Lublin, z którym związana
jest do dzisiaj. W 2008 roku wzięła udział w pierwszym zgrupowaniu. Na
początku była to jazda rekreacyjna, jak mówi, „czysta turystyka”. Później
pierwszy raz spróbowała swoich sił w zawodach. Sport stał się dla niej pasją, a wkrótce wręcz sposobem na życie. Ze swoją partnerką w tandemie,
Aleksandrą Tecław, która jest jej pilotką, spędza prawie 300 dni w roku.
Nic dziwnego, że znajomość przerodziła się w przyjaźń. – Dwie osoby muszą
się zgrać na jednym rowerze, stworzyć jeden organizm, nauczyć się własnych
ruchów. Podstawą jest ogromne zaufanie zawodnika do przewodnika. To Ola
ma za zadanie informować mnie o wszystkim – opowiada Iwona. Z uwagi na
liczne zgrupowania, w sezonie żyją w ciągłych rozjazdach. Startują na całym
świecie, niestety nie mają czasu na zwiedzanie. Jeśli już uda jej się znaleźć
wolną chwilę, czyta książki. – Lubię te o tematyce kryminalnej. – Jednak lwią
część życia pochłania Iwonie rutyna treningowa. – Całe życie dostosowałam
do treningu. Wszystko podporządkowane jest schematowi „trening – regeneracja”.
To niepozorna, dość drobna kobieta, ale ze skromnością i pracowitością
prawdziwej mistrzyni. Jednorazowo spędza na rowerze nawet pięć godzin.
Na 3–4 dni intensywnych treningów przypada jeden luźniejszy. Wtedy
jest czas na krótsze przejażdżki, basen, marsze lub saunę. W zimie jej
treningi obejmują siłownię, bieganie i basen. Jeździ także na trenażerze
(rodzaj stacjonarnego roweru treningowego). To, czym się zajmuje, wymaga
zróżnicowanego przygotowania. Kolarstwo torowe to dynamiczna, krótka
jazda. W szosowym wyścigi są dłuższe, na dystansie 25–30 km, co wymaga
siły i kondycji. W polskim kolarstwie Iwona za wzór stawia sobie Michała
Kwiatkowskiego oraz Rafała Majkę. Nie kryje się ze swoimi ambicjami. –
Jak jedziemy, to tylko po złoto – śmieje się. Ale ten żart można brać całkiem
serio. Symbolem poświęcenia i wytrwałości na treningach stał się między
innymi złoty medal paraolimpijski z igrzysk w Rio de Janeiro w 2016
roku. Waży pół kilograma. W odróżnieniu od medali olimpijskich, w tych
z paraolimpiady słychać kryształki umieszczone w ich wnętrzu. W złotym
znajduje się ich 14, w srebrnym 10, a w brązowym 8.
Pytana o wrażenia z Rio i podium olimpijskiego, wspomina wyraźnie
poruszona. – Niesamowite emocje, łezka wzruszenia w oku. Coś niezwykłego.
Nie obyło się jednak bez trudnych chwil. Sam start Podkościelnej i Tecław
został opóźniony o godzinę, a dystans skrócony. Początkowo nie wiedziały
dlaczego i, jak przyznaje kolarka, niewiedza bywa błogosławieństwem.
Później okazało się że na trasie zmarł zawodnik z Iranu.
Iwona ma w swojej kolekcji jeszcze 3 złote medale. To trofea z mistrzostw
świata: dwa z 2015 ze Szwajcarii i jeden z 2013 roku z Kanady. Ostatnio
dziewczyny dołożyły do tego kolejne złoto – z mistrzostw świata w Belgii.
Najbliższe plany? Powalczyć o kwalifikacje do Letnich Igrzysk Olimpijskich
w Tokio. Zawodowy sport wymaga systematycznego wysiłku. A co daje
w zamian? Jak twierdzi Iwona, starty to wiara w siebie i ogromna motywacja
dzięki odnoszonym sukcesom. Ważna jest również większa pewność siebie.
Pod koniec lutego Iwona Podkościelna z Aleksandrą Tecław otrzymały
tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego 2016. – Jestem dumna, że
mogę reprezentować nasz region. Postaramy się robić to jak najgodniej, zarówno
w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. To przywilej i chyba największe
wyróżnienie – podkreśla zawodniczka.
Mimo wielu triumfów, na razie kolarka nie zamierza zwalniać. W przyszłości
chciałaby wykorzystać swoje uniwersyteckie wykształcenie i otworzyć własne
przedszkole. Bo wojowniczką bywa się nie tylko na trasie, ale w całym życiu.

Profilaktyka raka – bezpłatne badania dla Ciebie
Rak jelita grubego to w krajach europejskich jeden z najbardziej rozpowszechnionych typów nowotworów. W Polsce
Jest trzeciM (po raku płuc i prostaty) najczęstszym nowotworem złośliwym wykrywanym u mężczyzn. W populacji kobiet
natomiast wiodącymi umiejscowieniami nowotworów są pierś, a rak jelita grubego jest na drugim miejscu.
W Polsce obserwuje się dynamiczny wzrost zachorowań na
raka jelita grubego. Jedynym sposobem na zminimalizowanie
skutków choroby są badania umożliwiające wczesne wykrycie
nowotworu. Rozpoznanie raka w początkowym stadium daje
możliwość pełnego wyleczenia.
Najbardziej optymalną metodą badań przesiewowych jest kolonoskopia wykonywana raz na 10 lat.
O przyczynach, objawach i zapobieganiu tej groźnej chorobie
rozmawiamy z gastroenterologiem, dr. n.med. Wojciechem
Kosikowskim.

Panie Doktorze, czy poznane zostały przyczyny rozwoju raka
jelita grubego?
Przyczyny nie są jednoznaczne i ostatecznie stwierdzone. Lata
badań pozwoliły jednak na wytypowanie głównych czynników
sprzyjających powstawaniu choroby. Jako pierwszego winowajcę wymieniamy polipy. Są to łagodne zmiany nowotworowe,
wyrastające ze ściany jelita, które są najczęściej punktem wyjścia
dla rozwoju raka. Szacuje się, że proces wzrostu polipa i powstania raka w przybliżeniu sięga 10-12 lat, dlatego tak ważnie jest
prowadzenie badań przesiewowych, aby jak najwcześniej zdiagnozować polipy i je usunąć. Wykrycie początkowego stadium
nowotworu daje szansę na całkowity powrót do zdrowia.
Nowotworzeniu w jelicie grubym sprzyja również przewlekły
stan zapalny błony śluzowej, który przez wiele lat obserwuje
się w przebiegu tzw. nieswoistych zapaleń jelit: wrzodziejącego
zapalenia jelita grubego lub choroby Leśniowskiego-Crohna.
Rak jelita grubego występuje częściej u osób po 50 roku życia,
choć w pewnych warunkach może pojawić się u osoby młodszej
(m.in. przy występowaniu raka w rodzinie- zespół Lyncha; w genetycznie uwarunkowanych chorobach jelita grubego, w przewlekłych zapalnych chorobach jelit).
Czy zdrowy tryb życia, np. odpowiednia dieta, może zapobiegać powstawaniu raka?
– Dieta - wysokokaloryczna, bogata w mięso i tłuszcze oraz
z małą zawartością błonnika zwiększa ryzyko zachorowania.
Zmiana nawyków żywieniowych w postaci ograniczenia spożywania czerwonego mięsa i alkoholu przy jednoczesnym zwiększeniu spożycia warzyw i owoców (minimum 400 gram dziennie)
oraz ryb, stanowi dobry sposób profilaktyki raka jelita grubego.
Jakie objawy powinny skłonić do natychmiastowej wizyty u lekarza?
– Dolegliwości różnią się w zależności od lokalizacji nowotworu.
We wczesnym stadium choroby objawy raka są zazwyczaj niespecyficzne, jak ból brzucha, wzdęcia, co może sugerować inne,
mniej groźne schorzenia.

Najczęstszym objawem jest zmiana rytmu wypróżnień – pojawiające się przez dłuższy okres zaparcia lub biegunki. Jednym
z charakterystycznych objawów jest krwawienie z odbytnicy,
może to być krew żywoczerwona lub ciemniejsza zmieszana
z kałem. Badanie kału na krew utajoną jest jedną z opcji badań
profilaktycznych . Krew utajona, niewidoczna okiem jest możliwa do wykrycia jedynie podczas badania laboratoryjnego. Kolejnymi objawami są: niedokrwistość mikrocytarna, bóle brzucha
lub dolnej partii pleców, narastające osłabienie, nieuzasadniona
utrata masy ciała.
Zdarza się, że gdy nowotwór blokuje drożność jelita, pojawiają
się nudności, zatrzymanie gazów i stolca, bóle oraz uczucie rozpierania w brzuchu. Objawy te są bezwzględnym wskazaniem
do wizyty u lekarza.
Co można zrobić, by nie dopuścić do rozwoju raka?
– Najważniejsza jest profilaktyka. Do wykrywania raka jelita
grubego we wczesnym etapie rozwoju służą badania przesiewowe. Dzięki nim „wyłapać” można przypadki, które nie dają jeszcze żadnych objawów. Najlepsze są badania, które pozwalają na
wykrycie nie tylko raka w początkowym stadium, ale również
stanów przedrakowych, czyli najczęściej podejrzanych polipów.
Najbardziej wiarygodnym w tym celu jest badanie endoskopowe: videokolonoskopia. Daje ona pełny wgląd w sytuację, jaka
jest w świetle jelita grubego. Podczas badania można pobrać
wycinki do badań histopatologicznych lub wykonać np. usunięcie polipów.
Kolonoskopia jest badaniem bezpiecznym, może być wykonana w warunkach ambulatoryjnych. U pacjentów bardziej
wrażliwych, w celu zmniejszenia dyskomfortu podczas badania,
lekarz może zdecydować o podaniu leków p.bólowych lub wykonaniu kolonoskopii w znieczuleniu ogólnym.
Dziękujemy za rozmowę.

Bezpłatna kolonoskopia
CM Luxmed rozpoczął realizację projektu unijnego „Zwiększenie
ilości badań kolonoskopowych wśród pacjentów kwalifikujących
się do objęcia programem profilaktyki raka jelita grubego”.
Projekt skierowany jest do pacjentów z powiatów: lubelskiego,
lubartowskiego, łęczyńskiego, świdnickiego i miasta Lublin.
W ramach projektu realizowane są bezpłatne badania kolonoskopowe dla pacjentów:
■
■
■

w wieku 50 – 65 lat, niezależnie od wywiadu rodzinnego,
w wieku 40 – 49 lat, które mają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci), u którego rozpoznano
raka jelita grubego,
w wieku 25 – 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha.

Do badania nie są kwalifikowane osoby, które miały wykonaną kolonoskopię w ciągu ostatnich 10 lat (poza pacjentami
z zespołem Lyncha).
Zapytaj swojego lekarza rodzinnego czy współpracuje z CM
Luxmed w zakresie bezpłatnego wykonania badań kolonoskopowych. Jeśli nie nawiązał takiej współpracy, możesz sam zgłosić
się do programu dzwoniąc pod dedykowany numer 81 538 54 29
od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00.

luxmedlublin.pl

Villeroy&Boch
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tekst: Sylweriusz Bronka
Camero Design
Nareszcie koniec ciężkiego dnia
pracy. W mojej głowie pojawia się
myśl o kąpieli w gorącej wodzie
z dużą ilością piany i muzyką w tle.
Chciałbym, aby woda zrelaksowała
moje zmęczone ciało i pozwoliła
zapomnieć o wszystkich trudnościach
tego dnia. Prawdopodobnie każdemu
zdarzyło się, chociaż raz tak
pomyśleć, gdy wracał wieczorem do
domu po bardzo intensywnym dniu
pracy. Właśnie w takich chwilach
domowe SPA będzie idealnym
miejscem na chwilę relaksu.

Duravit

na nasze samopoczucie. Za pomocą dobrze dobranych
kolorów możemy oddziaływać na naszą psychikę i tym
samym umacniać cały proces odnowy biologicznej.
Nic więc dziwnego, że producenci wanien łączą dzisiaj
różnego rodzaju funkcje masaży wodnych z chromoterapią, która wspomaga procesy leczenia wielu schorzeń, np. migren, nerwic i nerwobóli. Warto również
wspomnieć o możliwości zastosowania w wannach
masażu powietrznego, który sprawia, że kąpiemy się
w pęcherzykach powietrza, które wydobywają się z dysz
umieszczonych w dnie wanny. To one sprawiają, że
ciało jest stymulowane tysiącami powietrznych perełek.
Istotną kwestią przy doborze tego typu wanien jest
stosowanie produktów renomowanych producentów,
ponieważ odpowiednie warianty dezynfekcji i osuszania
sprawiają, że systemy masaży w wannie są utrzymywane
w należytej czystości.
Oczywiście w nie każdej łazience znajdziemy miejsce na ustawienie wanny. W takich sytuacjach warto rozważyć wprowadzenie do pomieszczenia kabiny
prysznicowej rozbudowanej o funkcje łaźni parowej.
Kompaktowe rozwiązanie sprawia, że oprócz zastosowań
natryskowych otrzymujemy również funkcję kąpieli
parowej, która wpływa na głębokie odprężenie naszego
ciała i ma dobroczynny wpływ na nasze zdrowie. Para
wodna oczyszcza nasze ciało z produktów przemiany
materii, nawilża i wygładza skórę, a także inhaluje drogi
oddechowe.
Przy doborze wyposażenia do łazienki w głównej
mierze kierujemy się wzornictwem zgodnym z obecnymi trendami, funkcjonalnością, wysoką jakością i ceną
adekwatną do naszych możliwości. Producenci, z którymi współpracujemy, to liderzy światowego wzornictwa,
którzy w sposób innowacyjny podchodzą do swoich
produktów, które sprawiają, że nie musimy już wybierać
między designem a skutecznością pewnych rozwiązań
technologicznych i jakością.

Camero design

ul. Rusałki 15, Lublin
www.camero.pl

Jacuzzi

Nasze domy zmieniają się wraz z tym, jak zmienia
się nasze podejście do otaczającego świata. Stajemy się
bardziej wymagający w stosunku do innych, w efekcie
nam też stawiane są coraz wyższe cele. Nasze życie codzienne jest bardzo intensywne, co powoduje, że wracamy do domów bardziej zmęczeni niż nasi rodzice kilka
dekad temu. Tym samym szukamy miejsca w naszym
domowym zaciszu, gdzie będziemy mogli zregenerować
siły. Idealnym do tego miejscem jest łazienka, której rola
nieustannie ewoluuje i przestaje być jedynie strefą do
utrzymania osobistej higieny. Współczesny tryb naszego
życia powoduje, że łazienkę projektujemy w taki sposób,
aby była azylem oraz miejscem relaksu i regeneracji.
Aranżowanie nowoczesnej łazienki, w której będziemy z przyjemnością przebywać, nie jest trudne,
ponieważ zazwyczaj odzwierciedla nasze osobiste preferencje. Pomagają w tym renomowani producenci,
których oferta sprzyja w dokonywaniu wyborów podczas wyposażania naszych łazienek. Wygodne wanny,
wielofunkcyjne kabiny prysznicowe, domowe sauny
i łaźnie parowe sprawiają, że każdy z nas jest w stanie
stworzyć swoje prywatne SPA.
Dynamika życia sprawiła, że również zabiegi higieniczne chcemy wykonywać szybciej i sprawniej.
W efekcie w każdej współczesnej łazience pojawia się
kabina prysznicowa, a dopiero potem rozważamy, czy
jeszcze zmieści się wanna. Mimo wielu zalet stref prysznicowych, to właśnie wanna jest nam niezbędna do
zrealizowania naszego zadania, czyli stworzenia domowego SPA. Relaksująca kąpiel i czas spędzony w gorącej
wodzie to wstęp do odzyskania sił po wyczerpującym
i aktywnym dniu. Producenci wanien wprowadzają akcesoria, które pomagają przedłużyć celebrację kąpieli, tj.
zagłówki wannowe czy też dodatkowe półki, na których
możemy postawić świece zapachowe czy też lampkę
ulubionego wina.
Musimy pamiętać o roli barw, które mają wpływ

Łazienki
SPA

kuchnia

Tak apetycznie na lubelskim Starym Mieście jest tylko raz w roku. Jak mówi porzekadło: „przez żołądek do serca”, bo emocje
towarzyszące degustacji pysznego jedzenia
z całego świata wręcz odmalowywały się na
twarzach uczestników. A było ich wielu.
Szczególnie podczas finałowego weekendu,
który dla odmiany cieszył słoneczną pogodą
sprzyjającą wydarzeniom plenerowym. Europejski Festiwal Smaku to bodaj najsmaczniejszy i najbardziej lubiany lubelski festiwal.

Italia

Vivat

Foto Olga Michalec-Chlebik,
Grażyna Bartoszuk, Marek Podsiadło

W tym roku trwał od 4 do 10 września.
W poprzednich edycjach kulinarnym motywem przewodnim były m.in. Węgry, Gruzja,
Armenia. Podczas tej edycji królowała kuchnia
włoska, która w Lublinie jest niezwykle popularna. Kulinarną gwiazdą 9. edycji Europejskiego Festiwalu Smaku był Stefan Unterkircher,
włoski wizjoner kuchni, szef kuchni w najlepszych restauracjach włoskich i europejskich. Na
Scenie Smaku na placu Po Farze brylował Jasiek
Kuroń, zdradzając tajniki przyrządzania kaczki
w pomarańczach, Gospoda Sto Pociech z Chełma serwowała tagliatelle z krewetkami i sycy-

lijskie arancini, był włoski Kodeń, Nałęczów
i Zamość. Mieliśmy możliwość uczestniczenia
w pokazach mistrzowskich Roberta Makłowicza,
który zaznaczył, że do Lublina zawsze sprowadza
go poczucie dobrego smaku, Jean Bosa i guru
młodszego pokolenia kuchmistrzów – Aleksandra Barona. Nad lubelskim Starym Miastem unosiły się zapachy świeżo wypiekanych
cebularzy, potraw ze świnki puławskiej, aromat
nalewek i rzemieślniczych piw.
Tradycyjnie na festiwalu wystawcy i producenci lokalni oraz krajowi zaprezentowali
swoje wyroby obok przysmaków z całej Europy. Ich wędliny, sery zagrodowe, konfitury,
miody i nalewki nie mają sobie równych. Krakowskie Przedmieście zamieniło się w gwarny
jarmark serwujący znakomite oliwki i sery,
a na placu Łokietka powstało prawdziwe Włoskie Miasteczko Smaku, w którym
nie mogło zabraknąć ryb i owoców morza
A jeśli o smaku mowa, to koniecznie trzeba wspomnieć niezwykły wieczór, jaki miał
miejsce u oo. dominikanów. Ucztę z czasów
podpisania Unii Lubelskiej zaszczycili swoją
obecnością prof. Fabio Parasecoli z Nowego
Jorku, znawca historii kuchni włoskiej, oraz
prof. Jarosław Dumanowski z UMK w To-

Uczta z czasów Unii Polsko-Litewskiej

runiu, badacz kuchni staropolskiej. Potrawy
przygotowane według oryginalnych receptur
przyrządzili lubelscy i europejscy kucharze
pod wodzą Jeana Bosa z Lublina.
Nieodzowną częścią festiwalu są wydarzenia artystyczne: wernisaże, spektakle
i koncerty. Wśród tych najbardziej oczekiwanych był koncert Fiesta Italiana, podczas
którego wystąpili bijący rekordy popularności 20 i 30 lat temu Al Bano i Romina
Power, Drupi, a także równie słynna Sabrina. Słowem kluczem włoskiej edycji festiwalu było: amore, mottem zaś: „Lubelskie.
Smakuj życie”. Jak się okazuje, miłość jest
uniwersalnym językiem. Amore to podstawa
miłości, przyjaźni, pasji, kreatywności, szacunku dla drugiego człowieka. Amore jest
częścią włoskiej i polskiej kultury i kuchni.
A zgodnie z tym hasłem, mieszkańcy Lublina jeszcze bardziej pokochali dobre jedzenie
i delektowanie się nim w dobrym towarzystwie. Tymczasem już trwają rozmowy na
temat koncepcji przyszłorocznego festiwalu.
Jak zapewnia Waldemar Sulisz, dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku, będzie co najmniej tak ciekawie, jak w tym roku. Tylko
z jeszcze większym temperamentem. (ag)

Warsztaty kulinarne z Aleksandrem Baronem

zaprosili nas

O Jacku Burym i jego firmie pisaliśmy na łamach LAJF-a kilka
miesięcy temu. To już ćwierć wieku, kiedy wraz z bratem Bogdanem
postawił wszystko na jedną kartę – handel owocami. Obecnie Bury
sp. z o.o. to ponad 450 zatrudnionych osób, a jej spectrum działania
dodatkowo poszerzono o usługi transportowe i serwis MAN Truck.
22 września firma Bury świętowała 25-lecie istnienia. Uroczystość
miała miejsce w Atelia Banquet & Catering Centre w Lublinie.
Zaproszonych było blisko 600 gości z kraju i zagranicy, a 50 okrągłych stołów wypełniło niemal całą salę. Uroczyste przemówienia
wygłosili wicemarszałek Sejmu Barbara Dolniak, poseł Adam Szłapka,
a także prezydent Lublina Krzysztof Żuk i wiceprezydent Lublina
Artur Szymczyk. Głos zabrali oczywiście także założyciele, bracia
Bogdan i Jacek Bury. Z tej okazji nagrodzono ponadto pracowników
z 10- i 15-letnim stażem. Muzyczną atrakcją wieczoru był występ
lubelskiej grupy tanecznej UDS, zespołu The Freaks oraz Oli Pieczary, a także Fundacji Sztukmistrze. (ag)

Mirosław Krawczyński Wojciech Baraś Józef
Zawadzki Augustym Mielniczek Mariusz Sudak

Medal od prezydenta Krzysztofa Żuka
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Najlepsi dla Lublina

(sta)

25 lat firmy Bury

(Krystian Paździor)

Izabela i Andrzej Bury z synami Bogdanem i Jackiem

W Galerii Sztuki Wirydarz w Lublinie znowu zrobiło się gorąco,
a to za sprawą zbiorowej ekspozycji prac 24 wybitnych polskich
malarzy, którzy swoje dzieła stworzyli specjalnie z okazji 700-lecia
nadania praw miejskich Lublinowi. W projekcie wzięli udział artyści związani z galerią Wirydarz od początku jej istnienia, którzy
w swoim indywidualnym stylu uchwycili piękno Koziego Grodu.
Wśród nich znajdują się m.in. prof. Kiejstut Bereźnicki, Franciszek
Maśluszczak, Stasys Eidrigevicius, prof. Waldemar Marszałek, Rafał
Eret, Edward Dwurnik i Tomasz Kawiak. WIRYDARZ to jedna z najbardziej liczących się sprzedażowych galerii sztuki. Została
założona przez Piotra Zielińskiego w 1999 roku, dzięki któremu
Lublin zaistniał jako ważne miejsce na wystawienniczej mapie Polski, i jest dziś w czołówce najbardziej liczących się galerii. Wystawę
LUBLINIANA 2017 można (trzeba!) oglądać do 17 października
2017. Wystawę Honorowym Patronatem objął Prezydent Miasta
Lublina Krzysztof Żuk. (gs)

Moc wieczoru z Renault

(Tomasz Bosiacki)
(mat.org.)

Dożynki Wojewódzkie 2017

(UMWL)

zaprosili nas

Sierpień to czas żniw – ciężkiej pracy rolników. Jej ukoronowaniem W ciepły piątkowy wieczór 15 września odbyła się prezentacja
są dożynki. To także czas refleksji nad kondycją polskiej wsi. No- nowego modelu Renault KOLEOS - Moc Atletycznej Sylwetki
woczesne rolnictwo to strategiczna gałąź gospodarki, szczególnie w ramach Wieczoru VIP w salonie Nazaruk Service w Lublinie.
w województwie lubelskim, dlatego wymaga wsparcia i ochrony Była to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Jak
na różnych szczeblach. Dożynki to także doskonała okazja do mię- zwykle gospodarze sprostali oczekiwaniom gości i oprócz głównego
dzypokoleniowej integracji i wyrażenia dumy z przynależności do bohatera KOLEOS`a zaserwowali szereg pokazów stanowiących
wspólnoty, którą łączą takie wartości, jak szacunek do pracy i chleba świetne przerywniki i uatrakcyjniających prowadzone rozmowy.
– tak Dożynki Wojewódzkie w Radawcu otworzył marszałek woje- Dużym zainteresowaniem cieszył się pokaz iluzjonisty Karola Sawództwa lubelskiego Sławomir Sosnowski. Jak co roku na dożynkach nettiego, a jako zwieńczenie wieczoru mieliśmy okazję zobaczyć na
zaprezentowano najpiękniejsze wieńce dożynkowe z całego regionu, żywo występ wokalny finalistki 7 edycji programy THE VOICE
a ponadto regionalne produkty. W tym roku w kategorii wieńców OF POLAND – Katarzyny Góras. Całość w naszym odczuciu była
tradycyjnych I miejsce zajął wieniec z Grabowa Ryckiego, gmina przygotowana bardzo profesjonalnie, a pozostałe po wieczorze
Nowodwór, powiat rycki. W kategorii wieńców współczesnych wspomnienia bezcenne. (bpac)
zwyciężył wieniec z powiatu świdnickiego, z miejscowości Pilaszkowice w gminie Rybczewice. Na najmłodszych czekało wesołe miasteczko. Dla nieco starszych odbyły się wystawy maszyn rolniczych,
jak również prezentacja klubu żużlowego SPEED CAR MOTOR
LUBLIN. Oprawę muzyczną zapewniły zespoły ludowe, grupa artystyczna z Mosznej, ZPiT Dąbrowica oraz orkiestra dęta Henryczki
z Bychawy, zaś gwiazdą wieczoru była Natalia Nykiel. (ag)
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Sznurowadła znów na trasie
Dzięki aktywności Fundacji Bezmiar w Puławach coraz więcej osób
trenuje biegi i równie dużo startuje w zawodach. W pierwszą jesienną sobotę ulicami Puław odbył się Bieg Sznurowadeł wieńczący
obchody 50-lecia Zespołu Szkół Technicznych w Puławach. Na
dystansie ok. 10 km najszybszą puławianką była Dorota Bachan,
a puławianinem Kazimierz Kamola. Dystans 10 km ukończyło 105
osób, z których najszybszy był Andrzej Starzyński; najstarszy zawodnik miał 68 lat, a najlepszą drużyną na tym dystansie był Chemik
Noxy Puławy. Dużą popularnością cieszył się również dystans około
5 km. Dwa okrążenia ulicami miasta przebiegły 103 osoby, wśród
których było aż 30 mieszkańców Puław. Jako pierwszy na metę dobiegł Jakub Gałasiewicz. To również był dobry dystans dla seniorów
– najstarszy z biegaczy miał 70 lat. Rywalizację drużynową wygrał
zespół Multimedia Runners. Kolejna impreza – Bieg Mikołajów –
została zaplanowana na 3 grudnia. (ag)
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Drugi sezon
„Wojennych dziewczyn”

(mik)

( Antek Sarba)
(pod)

zaprosili nas

Lublin jest coraz bardziej doceniany przez filmowców. Nie tak dawno
pisaliśmy o komedii „Volta” w reżyserii Juliusza Machulskiego, którego
premiera wpisuje się w cykl obchodów rocznicy 700-lecia Lublina, a na
początku września rozpoczął się lubelski etap zdjęć do drugiego sezonu
serialu telewizyjnego „Wojenne dziewczyny” w reżyserii Michała Rogalskiego. Serial opowiada o losach kilku młodych kobiet związanych
ze sobą, którego akcja dzieje się podczas okupacji niemieckiej i jak
wieść niesie, jest to żeńska wersja serialu telewizyjnego „Czas honoru”.
Akcja serialu rozgrywa się w 1941 roku. Ewa, Marysia i Irka to młode,
energiczne dziewczęta, które stały się działaczkami konspiracji. W
rolach głównych występują: Vanessa Aleksander, Aleksandra Pisula
i Marta Mazurek. Za scenerię posłużyły przestrzenie Starego Miasta i
ulice 3 Maja, Noworybna, Rybna, Jezuicka, Gruella, Archidiakońska,
Dominikańska, Kowalska, Furmańska, Farbiarska i Żmigród, które
udają okupacyjną Warszawę. Scenografowie zadbali o odpowiedni
wystrój. Na ulicach i kamienicach pojawiły się stare szyldy i auta. (ag)

Narodowe Czytanie

(Tomasz Bosiacki)
(MNKD)

„Umarłe miasto” w Lublinie

(Dorota Bielak)

zaprosili nas

To było długo oczekiwane wydarzenie – opera „Umarłe miasto” 2 września w całej Polsce zorganizowano po raz kolejny akcję z cyEricha Wolfganga Korngolda w reżyserii Mariusza Trelińskiego klu „Narodowe Czytanie”. Wśród uczestników znaleźli się samorządwukrotnie została pokazana w Centrum Spotkania Kultur w Lu- dowcy, bibliotekarze, nauczyciele i młodzież z całego województwa,
blinie. Przy pełnej widowni, z fantastycznie pomyślaną scenografią, którzy w tym roku odczytali jedno z największych polskich dzieł
którą zaprojektował Boris Kudlička, i niebywałymi głosami głów- literackich, „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Dramat był czytanych bohaterów Jacka Laszczkowskiego w roli Paula i Ewy Vesin ny jednocześnie w wielu miejscach w godzinach od 12.00 do 16.00.
w roli Marie/Marietty. E.W. Korngold napisał „Umarłe miasto” W Lublinie m.in. na schodach ratusza, w CH Olimp, Bibliotece
w wieku zaledwie 23 lat. W historii muzyki zapisał się jako jeden Łopacińskiego i Muzeum Wsi Lubelskiej, a także w Chełmie na
z najważniejszych kompozytorów Hollywood – w latach 30. XX placu Łuczkowskiego i w Dworze z Moniak, gdzie między innymi
w. dwukrotnie otrzymał Oscara („Anthony Adverse” i „Przygody uczestnicy zatańczyli poloneza. Osoby, które przyniosły prywatne
Robin Hooda”). Natomiast za temat do opery posłużyła mu powieść egzemplarze książek autorstwa Stanisława Wyspiańskiego, mogły
belgijskiego symbolisty Georgesa Rodenbacha pt. „Bruges umarłe”, zdobyć pamiątkową pieczęć Narodowego Czytania 2017. Utwór
na podstawie której powstało libretto opowiadające o dramacie powstał na kanwie autentycznego wydarzenia – wesela poety
szaleńczo zakochanego mężczyzny opłakującego swoją zmarłą żonę. i dramaturga Lucjana Rydla z chłopką Jadwigą Mikołajczykówną.
Dawny Teatr w Budowie, który jest koproducentem spektaklu, Uroczystość miała miejsce 20 listopada 1900 roku w Bazylice Naja obecnie najnowocześniejszą w Polsce sceną, to emocje muzyczne, świętszej Maryi Panny w Krakowie, wesele zaś w podkrakowskiej
wsi Bronowice. (ag)
jakich z pewnością brakowało nam w Lublinie. (maz)
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wrzesień/październik
29 września
LUBLIN
wystawa “Pablo Picasso wizerunek wielokrotny”

Muzeum Lubelskie,
ul. Zamkowa 9

6-7 października
LUBLIN
Chatka Blues Festival

ACK Chatka Żaka,
ul. Radziszewskiego 16

8 października
LUBLIN
Koncert Natalia Kukulska: Halo tu
Ziemia

Klub 30, ul.Jasna 7, godz. 19:00

12 października
LUBLIN
Koncert „In memory of George
Michael”

Centrum Spotkania Kultur,
Plac Teatralny 1, godz. 19:00

6-8 października
30 września
LUBLIN
Odczyt dr Mieczysława Kseniaka
„Młyn „Papiernia” Braci Krauze w
Lublinie”

ZAMOŚĆ
Zamojski Festiwal Podróży
„Eskapady Kresowe”

Centrum Kultury Filmowej
„Stylowy”, ul. Odrodzenia 9

20 października
14 października
LUBLIN
Czarodziejski FLET - Premiera

Teatr Muzyczny w Lublinie,
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5,
godz.18:00

Dworek Wincentego Pola, ul.
Kalinowszczyna 13, godz. 17:00

6-15 października
LUBLIN
Konfrontacje Teatralne

Centrum Kultury,
ul.Peowiaków 12

LUBLIN
Lublin Restaurant Week

Szczegóły na:
www.RestaurantWeek.pl

20 października

15 października
KAZIMIERZ DOLNY
Wernisaż wystawy „Między
treścią a formą. Zakopiańska
kolonia artystyczna”.

KRAŚNIK
BEiKS RoadShow 2017

Cykl prezentacji i warsztatów
poświęconych produkcji, postproMuzeum Nadwiślańskie, Rynek 19, dukcji i emisji.
godz.13:00
Kraśnik ul. Pogodna 3 , godz.
10:00

1 października
BIŁGORAJ
I Biłgorajski Festiwal Smaków

Ośrodek Sportu i Rekreacji,
ul.Targowa 15, start 14:00

7 października
LUBLIN
KALiBER 44 - Księga Tajemnicza.
Prolog - koncert specjalny

Centrum Spotkania Kultur,
Plac Teatralny 1, godz. 20:00

20-23 października
LUBLIN
IV Lubelski Festiwal Operowy

Muzeum Lubelskie,
ul. Zamkowa 9

3-5 listopada
Lublin

Festiwal Fantastyki FALKON
Targi Lublin, ul.Dworcowa 11
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