






Pięćdziesiąty numer, pięć lat na rynku wydawniczym i prawie 
pięć i pół tysięcy obserwujących nasz profil na FB. Nasi 
bohaterowie okładkowi: naukowcy, przedsiębiorcy, artyści, 
lekarze, społecznicy, sportowcy, samorządowcy i szefowie 
instytucji kulturalnych. Zawsze blisko spraw Lublina 
i Lubelszczyzny. Razem prawie trzy tysiące trzysta stron, a na 
nich ponad pięć i pół tysiąca zdjęć. Znakomici autorzy, ci 
z długim stażem dziennikarskim i ci, którzy okazali się mieć 
olbrzymi potencjał już z pierwszym napisanym przez siebie 
artykułem lub zrobionym zdjęciem. Kilkadziesiąt osób, które 
przewinęły się przez nasz zespół redakcyjny, kilkanaście, które 
współpracuje z LAJF-em na stałe. Liczby robią wrażenie, ale za 
nimi stoi przede wszystkim pasja. 

W najnowszym numerze rozmawiamy – z rektorem UMCS 
prof. Stanisławem Michałowskim, ekonomistą prof. Leszkiem 
Balcerowiczem i Panem Zbigniewem, osobą, która musiała się 
poddać, aby wygrać. Niezwykłe postaci, społecznicy i mentorzy. 
Osoby, które na różnym poziomie naszego życia mają podobnie 
duży wpływ na naszą codzienność. Zapraszamy. 

od redakcji

Grażyna Stankiewicz

Piotr Nowacki
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moto
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W czasach Balzaka i Zapolskiej tytułowym 
targowiskiem były salony arystokratyczne i 
szlacheckie, potem także mieszczańskie, rolę tę 
znakomicie pełnił teatr i opera. Dziś zastąpiły je 
media, zwłaszcza społecznościowe, a teatr i opera 
są już w tym morzu targowisk tylko malutkim 
straganem. Godne uwagi może być co najwy-
żej kino, ale tylko wtedy, gdy odbywa się jakaś 
znaczna premiera i warto ustawić się na ściance, 
żeby zabłysnąć fryzurą, biustem, kreacją, nowym 
partnerem lub partnerką, bo niczym więcej już 
raczej nie.

Jakże wąskie możliwości mieli dawni celebry-
ci (chociaż tak ich wtedy nie nazywano) w po-
równaniu z obecnymi. Zresztą stanowili swoistą 
elitę, a ich wyczyny zestawione z dzisiejszymi są 
jak kropelka wobec bezkresnego oceanu. Bo też 
szukający rozgłosu miłośnicy sławy mnożą się 
teraz niczym króliki, a i każda metoda prowadzą-
ca ich do celu jest dobra. Można sprowokować, 
zaszokować lub po prostu nakłamać i już jest 
się zauważonym. Gdyby Becky Sharp z kart po-
wieści Thackeraya miała takie możliwości, jak 
dzisiaj, zamieszanie bez wątpienia siałaby znacznie 
większe.

Internet daje możliwości wprost nieograni-
czone. A skoro „sławy” mogą epatować ciałem, 
wakacjami na Bali z nowym partnerem, rozsta-
niem ze starym, a nawet wylewać na Facebooku 
morze łez po stracie bliskiej osoby, to dlaczego 
nie mogą tzw. zwykli ludzie. Bo przecież oni 
także mają swoje miłości, bywają na Maderze lub 
w Międzyzdrojach, kupują nowe gadżety. No i 
również chcą być zauważeni. A jeśli się pochwalą, 
jeśli błysną bądź zmyślą, to może kiedyś uda im 
się nawet dołączyć do tych „niezwykłych”?

Nadzieja jest wielka, a dzięki sieci możliwo-

ści ogromne. Wrzucamy więc fotki z każdego 
kolejnego kroku latorośli, piszemy co jedliśmy, 
pokazujemy, gdzie byliśmy (i z kim, to ważne), 
komentujemy najświeższe wydarzenia – od roz-
mowy z ekspedientką w sklepie po polityczne 
newsy. Mamy przecież swoje poglądy, a jak nie 
mamy, to też żadna przeszkoda. 

Wzorców nie brakuje, skoro aktywni są artyści, 
publicyści, lekarze, prawnicy, nawet księża. No 
i, oczywiście, przedstawiciele suwerena, którym 
lans ma nawet zapewnić chwalenie się (z pełną 
powagą!) rezygnacją z kupowania francuskich 
serów…

W zasadzie nic nie jest w stanie mnie zasko-
czyć. Może za wyjątkiem zdziwienia uczestników 
targowiska rosnącą nienawiścią… wobec nich 
samych. A przecież trzecia zasada dynamiki Ne-
wtona mówi – w uproszczeniu, niech mi fizycy 
wybaczą – że każda akcja wywołuje reakcję. To 
prawo w naukach społecznych również może 
mieć zastosowanie. Warto o tym pamiętać, kiedy 
się publicznie przechwala, epatuje, miesza, obraża, 
schlebia lub potępia. Kawałek „hejtu” spadnie na 
każdego, kto pojawił się na tym targowisku. A 
im bardziej jest aktywny, tym więcej oberwie. 

William Thackeray o swojej powieści pisał: 
„targowisko próżności to bardzo podejrzany rynek, 
pełen fałszu, obłudy, kłamstwa i szacunku dla 
pozorów”. Co się zmieniło? Szacunkiem dla po-
zorów mało kto już się przejmuje, no i dzisiejsza 
skala jest kompletnie nieporównywalna. 
„Targowisko próżności” określa się jako satyrę 

na angielskie społeczeństwo pierwszej połowy 
XIX wieku. W czasach nam współczesnych, jak 
się okazuje, nie trzeba powieściopisarzy, sami 
piszemy satyrę na społeczeństwo XXI wieku. 
Szkoda tylko, że z mniejszym talentem.  PA
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Targowisko 
próżności

Czasy, a wraz z nimi możliwości, zmieniły się niewiarygodnie. A jak z ludźmi? Pozostali tacy sami jak 
pięćdziesiąt, sto, dwieście lat temu. Nie wierzycie? Sięgnijcie najpierw do „Targowiska próżności”, powieści 
Williama Thackeraya z połowy XIX wieku, lub choćby którejkolwiek z książek Balzaka, obejrzyjcie sztukę 
Moliera czy Zapolskiej, przypomnicie sobie „Karierę Nikodema Dyzmy” Dołęgi-Mostowicza (choć zapewne 
większość lepiej niż książkę kojarzy serial z Romanem Wilhelmim w roli tytułowej). A potem wejdźcie na 
Facebooka, Instagram albo zajrzyjcie do starych mediów, od prasy po już „przechodzoną” telewizję.

pirat śródlądowy
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Zalesiony parking na granicy miasta. Z bardzo dobrą widocznością na jezdnię. Sezon dla grzybiarzy, więc 
stoi dużo samochodów i spora grupka ludzi. Ktoś spaceruje z psem, ktoś je kanapkę. Nagle na parking 
podjeżdża osobowe auto, z którego dzikim pędem wybiega kobieta. Kieruje się w stronę najbliższego drzewa. 
Podciąga spódnicę, kuca. Po chwili wraca do samochodu, w pół drogi mijając się z mężczyzną, który ich tu 
przywiózł. On pod tym samym drzewem rozpina spodnie i oddaje mocz, kierując wzrok w korony drzew. 
Wszystko jak na dłoni. Konsumujący kanapkę starszy pan zamiera z wrażenia. – A niech mnie... – mówi 
ze zdumieniem.

Wjazd na teren Lubelskiego Klubu Jeździeckie-
go. Mężczyzna w roboczym ubraniu opiera rower 
o bramę. Jest 15.00, słoneczna pogoda, bardzo 
dobra widoczność. Kilka metrów od niego jest 
jedna z głównych ulic miasta i samochody stojące 
w korku. Rowerzysta rozpina spodnie i robi to, co 
mógłby na dobrą sprawę zrobić przy rosnących 
nieopodal krzakach. Zapina ubranie, wsiada na 
rower, odjeżdża. 

Też w Lublinie, ulica Nałęczowska. Też środek 
dnia. Pod czerwonym światłem wyznaczającym 
ruch wahadłowy stoi osobowy samochód. Z na-
przeciwka jadą auta. Trochę to trwa. Z samochodu 
wysiada młody mężczyzna. Podchodzi do biało-

-czerwonej barierki. Rozpina spodnie. 
Ze statystyk wynika, że coraz większa populacja 

mężczyzn ma problemy urologiczne, w związku z 
czym musi TO robić w miarę często. Jak by na to 
nie patrzeć, duża jej część mieszka w Lublinie, no 
i w nocy nie może spać, więc przemieszcza się po 
śródmieściu, anektując na toalety bramy, podwór-
ka, a nawet fasady kamienic przy deptaku. Wzięli 
się na sposób m.in. w Trójmieście, gdzie na wzór 
hamburskiej dzielnicy St. Pauli, słynącej z licznych 
nocnych klubów, barów, domów publicznych i 
mężczyzn oddających mocz w miejscach publicz-
nych, elewacje malowane są wodoodpornym pre-
paratem. Można się zdziwić, kiedy strumień lejący 
się na ścianę odbija się wprost na nogawki. Ups… 
Co ciekawe, na niektórych domach wiszą tabliczki 
z ostrzeżeniem, ale jak widać, nie są za często 
czytane. Zwolennicy publicznego pozbywania się 
uryny twierdzą, że jest za mało miejskich toalet, 
choć przecież można skorzystać z czynnych do 
rana klubów i barów, ale jako osobie z zewnątrz 
trzeba tam zapłacić złotówkę. Jeśli kogoś stać na 
sześć piw, powinien też mieć skalkulowane wyj-
ście do toalety. Ponieważ szkoda złotówki wydanej 

kilka razy w ciągu wieczoru (w końcu to cena 
dodatkowego piwa), nadal trwają poszukiwania 
dogodnych miejscówek. A że Polak w potrzebie 
jest pomysłowy, więc na liście najczęściej odwie-
dzanych nocą miejsc znalazły się przedsionki z 
bankomatami w siedzibach banków. Jasno, sucho, 
bez przeciągów, prawie intymnie. No i czynne 
całą dobę.

Ale to i tak nic. Ktoś bije nas na głowę. Ponad 
połowa mieszkańców Indii (dobrze ponad 620 mi-
lionów ludzi) załatwia się publicznie, głównie na 
ulicach, niezależnie od pory dnia. Podobno kiedyś 
było co niektórym wstyd i kucając na chodniku, 
zakładali na głowę worki, wychodząc z założenia, 
że jeśli ja nie widzę, to jest to już tylko problem 
tego, który na mnie patrzy. Z tymi praktykami 
starają się walczyć państwo i organizacje pozarzą-
dowe. Kampania społeczna „Czyste Indie” do tej 
pory dała Hindusom ponad pół miliona sanitaria-
tów zainstalowanych za darmo w ich domach. Ale 
tony ludzkich kup jak zalegały miejskie chodniki, 
tak zalegają nadal. Przeprowadzone przez inspek-
torów sanitarnych kontrole wykazały, że w wielu 
mieszkaniach w nowo zainstalowanych toaletach 
urządzono schowki i spiżarnie.

Tymczasem do panów z problemami urologicz-
nymi dołączają panie, wyznaczając nowe trendy w 
robieniu sobie selfie. Autoportrety robione pod-
czas sikania na chodnik biją w mediach społecz-
nościowych rekordy oglądalności, a młodociane 
celebrytki są coraz bardziej rozpoznawalne właśnie 
z kucania w miejscach publicznych. Wiadomo, 
każdy chciałby jakoś błysnąć, nawet za cenę 500 zł 
mandatu za zanieczyszczanie chodnika. No chyba 
że stróże prawa zaklasyfikują czyn w ramach np. 
nieobyczajnego zachowania, wówczas grzywna 
może wynieść nawet 1500 zł. No i jak żyć w ta-
kim zaszczanku? GR
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kocia kołyska
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Most prezydenta Mościckiego

Historia Puław nierozerwalnie związana jest z Wisłą. Kiedyś co prawda miała ona większe 
znaczenie jako szlak wodny, teraz za to stanowi ważną część turystycznego charakteru mia-
sta. A dzięki temu na puławskim odcinku Wisły stałym widokiem są jachty, rowery wodne, 
kajaki, ścieżki rekreacyjne wzdłuż rzeki i jeden z najbardziej charakterystycznych punktów 
w Puławach, most im. Prezydenta Ignacego Mościckiego, łączący Puławy z Górą Puławską. 
Jego wykonaniem zajęła się Królewska Huta z Chorzowa i Towarzystwo K. Rudzki i S-ka, 
do użytku został oddany w 1934 r. Niestety, przeprawa została uszkodzona już podczas 
pierwszych dni II wojny światowej. Bez jednego filaru most przetrwał do lipca 1944 r., kiedy 
to wycofujące się wojska niemieckie wysadziły go w powietrze. Pięć lat później most został 
odbudowany. Siedmiosprzęsłowy i w większości stalowy most im. I. Mościckiego ma 483 
m długości. Jego oryginalna konstrukcja kratownicowa przeplata elementy łukowe z ostro-
kątnymi, a poszczególne elementy łączy 700 tys. nitów. Ciekawostką jest fakt, że most ten 
wyznacza połowę długości Wisły. (abc)

Podróż do przyszłości

Zgodnie z decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na placu Litewskim 23 paździer-
nika zasadzono kolejną, po Baobabie, topolę czarną – gatunek historycznie związany z tym 
miejscem. Co więcej, jest to jedno z najszybciej rosnących drzew w Polsce oraz najskutecz-
niej oczyszczających miejskie powietrze. Wraz z nią pod powierzchnią placu umieszczono 
„kapsułę czasu” zawierającą symboliczne przedmioty związane z Lublinem i obchodzonym 
Wielkim Jubileuszem 700-lecia nadania praw miejskich, m.in. akt lokacyjny, księgę 700-le-
cia, lubelskie dzienniki wydane 23 października 2017 r. i materiały informacyjne na temat 
Lublina. Przygotowano także nagranie audiowizualnego przesłania dla przyszłych pokoleń 
oraz życzenia od mieszkańców miasta, które zapisano na specjalnym, długowiecznym no-
śniku. Zarówno na kapsule, jak i na powierzchni ziemi umieszczono informację, by kapsułę 
otworzyć najwcześniej w 2117 r. (ag).

Rezerwat Obary

W lasach Puszczy Solskiej pomiędzy wsiami Dąbrowa i Ciosmy znajdują się połacie lasu wy-
rastającego z gigantycznego torfowiska, po którym można spacerować chodnikami ułożonymi 
z desek. Torfowisko znajduje się w śródleśnej kotlinie o genezie oczka polodowcowego i zajmuje 
powierzchnię ponad 60 ha. Rezerwat obejmuje kompleks torfowisk i zagospodarowane drze-
wostany sosnowe (bór wilgotny, świeży i bagienny). W obrębie terenu rezerwatu żyją głuszce, 
jarząbki, cietrzewie i żurawie, a także rzadkie gatunki roślin: turzyca bagienna, gnidosz królewski, 
bagnica torfowa, rosiczka okrągłolistna i długolistna. Rezerwat Obary położony jest 4 km na 
zachód od Biłgoraja i jest jednym z 1441 rezerwatów, które znajdują się na terenie Polski. (maz)

tygiel

(pod)

Św. Jan Gwalbert z Rudek

W lesie przylegającym do wsi Rud-
ki koło Kraśnika znajduje się leśni-
czówka, naprzeciwko której niedawno 
pojawiła się kapliczka. Wyrzeźbił ją 
mieszkający tu Krzysztof Frania, który 
jest leśnikiem w trzecim pokoleniu. 
Kapliczka powstała w ciągu ostatnich 
dwóch lat, a przedstawia św. Jana 
Gwalberta nazywanego patronem 
przebaczenia, który jest opiekunem 
leśników. Postać została wykonana 
z drewna lipowego, zaś sama kaplicz-
ka jest kamienno-drewniana i pięknie 
komponuje się z otaczającą ją dąbro-
wą. Całość ma prawie trzy metry wy-
sokości i jest zwieńczona krzyżem. Na 
ścianie za plecami świętego umoco-
wana jest drewniana tablica z napisem 
„Leśnikom”, a pod spodem znajdu-
je się dedykacja „Ojcu poświęcam”. 
Lubelszczyzna słynie z przydrożnych, 
wiejskich kapliczek, choć głównie po-
chodzą one z okresu przedwojennego, 
ale bywa i tak, że często są one dużo 
starsze. (maz)

(Karolina Frania)

(Łukasz Borkowski
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tygiel

Mural w Białej

Przez kilka tygodni Karolina Zielińska, absolwentka łódzkiej ASP, pracowała nad muralem 
nawiązującym do historii dawnej Podlaskiej Wytwórni Samolotów. Były to największe ów-
czesne zakłady produkujące samoloty w Polsce. W latach 1931-1939  PWS opuściło ponad 
1500 samolotów oraz kilkadziesiąt szybowców.  Dobrą passę przerwało zbombardowanie 
wytwórni przez Niemców we wrześniu 1939 roku. O wyborze muralu decydowali miesz-
kańcy, wcześniej przez trzy dni brali udział w głosowaniu internetowym, którego celem było 
wyłonienie przez komisję konkursową trzech projektów. Konkurencyjnymi pracami były 
obraz Pałacu Radziwiłłów i panorama Białej Podlaskiej. Zwycięski mural powstał na północnej 
ścianie kamienicy przy ul. Narutowicza, która ma 24 metry szerokości i 9 wysokości. Budynek 
z końca XIX wieku swoją nazwę „Pod wieszczami” zawdzięcza dwóm popiersiom ustawionym 
we wnękach muru – Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. Odsłonięcie muralu miało 
miejsce we wrześniu i towarzyszyło obchodom Dni Patrona Białej Podlaskiej. (abc)

Aeroklub Świdnik świętuje

W ciągu 65 lat istnienia Aeroklub w Świdniku wyszkolił ponad 3,5 tysiąca pilotów, 
a także spadochroniarzy i modelarzy, w tym wielu znakomitych pilotów – wielokrotnych 
Mistrzów Polski i Świata, takich jak: Stanisław, Ryszard i Janusz Kasperkowie, Waldemar 
i Ilona Jaworscy, Zbigniew Nieradka. Jednak historia aeroklubu sięga drugiej połowy lat 
30. XX wieku. Pod koniec 1937 roku rozpoczęto wznoszenie niezbędnej infrastruktury 
– dwóch hangarów, obiektów technicznych, podziemnej bazy paliwowej oraz budynku 
administracyjno-internatowego. W czerwcu 1939 roku odbyło się tu uroczyste otwarcie 
lotniska i Szkoły Pilotów LOPP, której działalność przerwał wybuch wojny. Tuż po wy-
zwoleniu na lotnisku w Świdniku swoje umiejętności zaczęli szlifować piloci Lubelskiego 
Aeroklubu. Sytuacja rozwinęła się wraz z rozbudową zakładów WSK. Z klubem związali 
się zarówno pracujący tu inżynierowie, jak i zwyczajni pasjonaci lotnictwa. 11 paździer-
nika 1952 roku został tu otwarty ośrodek szkoleniowy. Obecnym prezesem klubu jest 
przedsiębiorca Jan Kidaj, a klub sąsiaduje z zakładem samolotowym Henryka Wickiego, 
bohatera okładkowego z ostatniego numeru LAJF-a. (ag)

Film o Leśmianie Z SIECI

 Rok 2017 jest obchodzony w Zamościu jako 
rok Bolesława Leśmiana – poety i prozaika, 
jednej z czołowych postaci literatury okre-
su międzywojennego, który przez wiele lat 
mieszkał najpierw w Hrubieszowie, a następnie  
w Zamościu. Natasza Ziółkowska-Kurczuk, 
lubelska dokumentalistka, która zrealizowała 
filmy m.in. o Jadwidze Smosarskiej i Krzysz-
tofie Komedzie, właśnie finalizuje film do-
kumentalny o tym wybitnym pisarzu. Duża 
jego część już została nagrana, jednak zabrakło 
środków finansowych na jego dokończenie, 
m.in. na realizację nagrania lektora – Jana 
Peszka. Wielbiciele twórczości Bolesława Le-
śmiana oraz autorzy filmu zwracają się z prośbą 
o wzięcie udziału w zbiórce crowdfundingowej. 
Wystarczy wpłacić nawet symboliczną sumę, 
aby pomóc skończyć tę produkcję. Więcej na 
www.filmolesmianie.pl oraz www.polakpo-
trafi.pl (maz)

(Jakub Baltyn)

(UM Biała Podlaska)
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UMCS

z okładki

O ponad 73-letniej działalności 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 
roli, jaką odgrywa sport w życiu 
uczelni, fenomenie „Chatki Żaka” 
i perspektywach na najbliższe 
lata z rektorem prof. Stanisławem 
Michałowskim rozmawia Grażyna 
Stankiewicz, współpraca Aleksandra 
Biszczad, foto Marcin Pietrusza.

UMCS
uczelnia kompletna
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UMCS

– Rozmawiamy w Pańskim gabinecie, który znaj-
duje się na XV piętrze bodaj najbardziej rozpozna-
walnego budynku miasteczka akademickiego. Jak 
często staje Pan w oknie i patrzy w dół na campus?
– Nieczęsto, ale zdarza się.

– Jaka jest wówczas pierwsza myśl, która przycho-
dzi Panu do głowy?
– Myślę o tym, jak dużo udało się osiągnąć w ciągu 
73 lat istnienia uczelni. Ale też o tym, jak dużo jest 
jeszcze do zrobienia. 

– Jest Pan dzieckiem swojej uczelni. Przeszedł Pan 
tu całą ścieżkę rozwojową od studiowania po sta-
nowisko dziekana Wydziału Politologii, Prorektora 
ds. Studenckich i w końcu Rektora. Jak do tego 
doszło, że technik mechanik stał się humanistą i to 
na etacie naukowca?
– (śmiech) Rzeczywiście ukończyłem technikum 
mechaniczne. Podobnie jak wielu innych młodych 
ludzi nie do końca wtedy wiedziałem, co tak napraw-
dę mnie interesuje. Mój tata był kowalem, więc zain-
teresowania odziedziczyłem po nim, ale już podczas 
nauki w technikum bardziej czułem się humanistą 
niż pasjonatem takich przedmiotów, jak tłocznic-
two, odlewnictwo czy rysunek techniczny. Na studia 
zdawałem, odbywając zasadniczą służbę wojskową. 
Summa summarum ostatecznie zostałem studentem 
historii, która najbardziej mnie fascynowała. 

– Początek Pańskich studiów przypadł na połowę 
lat 70. Jak zapamiętał Pan UMCS z czasów Pań-
skiego studiowania? Bez dwóch zdań – dużo się 
tu działo...
– Wspominam ten okres jednak z nieco innej per-
spektywy. Wychowałem się w środowisku wiejskim 
na peryferiach Lublina, czyli w dawnej dzielnicy 
Zadębie. Ciężko pracowałem w gospodarstwie i na 
studia też przyszedłem z postanowieniem pilnej na-
uki – chciałem być solidnym studentem. Chodziłem 
więc na wykłady i zajęcia. Wiedziałem, że to może 
zapunktować w przyszłości. Życie poza uczelnią to-
czyło się oczywiście swoim rytmem, ale ja wracałem 
do domu, by pomagać rodzicom. Podobnie wyglą-
dały wakacje. Pierwszy rok studiów był naprawdę 
trudny, wystarczy chociażby wspomnieć egzaminy 
z historii starożytnej u słynnego profesora Romana 
Kamienika. Trzeba było przyłożyć się do nauki, bo 
była wówczas duża selekcja. Udało mi się zaliczyć 
pierwszy rok, nawet dostałem stypendium, które 
bardzo pomogło w dalszej nauce. 

– Jednak nie interesował się Pan tylko nauką...
– To prawda, była jeszcze piłka nożna. To moja pasja 
z czasów, kiedy jeszcze chodziłem do technikum. 
Mieliśmy swoją drużynę, graliśmy w B klasie. Nie 
był to wysoki poziom, ale rzeczywiście to nas wcią-
gało. Oczywiście regularnie chodziłem na mecze Avii 

Świdnik – piłkarzy i siatkarzy. Z kolei teraz jestem 
na wszystkich meczach UMCS-owskich Pszczółek, 
a czasami i innych drużyn AZS. Moja wizja UMCS 
to uczelnia kompletna, w której studenci mogą 
uzyskać wiedzę, dobre wykształcenie oraz przygo-
towanie do pracy zawodowej, jednocześnie mając 
szansę realizacji swoich pasji i zainteresowań, np. 
tych kulturalnych i sportowych.

– Są powody do dumy. Ubiegły rok pod względem 
osiągnięć sportowych okazał się bodaj najlepszy 
w historii, włącznie z reprezentacją na igrzyskach 
olimpijskich.
– W klasyfikacji Akademickich Mistrzostw Polski 
studenci UMCS uplasowali się na 2. miejscu wśród 
uniwersytetów oraz na 6. miejscu wśród wszystkich 
uczelni w kraju. Koszykarki Pszczółki AZS UMCS 
osiągnęły największy jak dotąd sukces w historii 
lubelskiej koszykówki i sportu na naszym uniwer-
sytecie, zdobywając Puchar Polski Kobiet. Siatkarki 
plażowe Monika Brzostek i Kinga Kołosińska wy-
stąpiły na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. 
Wymieniać można by jeszcze długo. Chociażby naj-
nowsze sukcesy Malwiny Kopron – zawodniczki AZS 
UMCS Lublin i studentki Wydziału Prawa i Admi-
nistracji, która zdobyła brązowy medal Mistrzostw 
Świata w Londynie w rzucie młotem, a także złoty 
medal w rzucie młotem podczas Letniej Uniwersjady 
w Tajpej. Rzutem na odległość 76,85 m ustanowiła 
także swój nowy rekord życiowy oraz rekord uniwer-
sjady. Myślę, że te sukcesy są spełnieniem marzeń 
każdego rektora wyższej uczelni.

– Są zwycięstwa, powinny być też nagrody. Na 
co może liczyć m.in. utytułowany sportowiec na 
UMCS?
– Do większej aktywności z pewnością zachęca utwo-
rzony na naszej uczelni Własny Fundusz Stypendialny 
– jako forma dodatkowego wsparcia dla najlepszych 
studentów wyróżniających się wynikami w nauce 
oraz szczególnymi osiągnięciami. Stypendium można 
otrzymać w jednej z czterech kategorii: za osiągnię-
cia naukowe, artystyczne, sportowe oraz społeczne. 
Zainteresowanie pierwszą edycją stypendium było 
ogromne – aplikowało aż 260 osób, spośród których 
nagrodzono 35 najlepszych studentów UMCS. Idea 
jest kontynuowana – w tym roku akademickim różne 
grupy najzdolniejszych studentów i doktorantów, a tak-
że cudzoziemców realizujących kształcenie na zasadach 
pełnej odpłatności za studia, będą mogły ubiegać się 
o dodatkowe wsparcie. Planowana kwota stypendium 
wzrośnie maksymalnie do 4000 zł. Nabór wniosków 
rozpocznie się pod koniec bieżącego roku kalendarzo-
wego. Dodam również, że nowością tegorocznej edycji 
WFS są stypendia dla absolwentów szkół ponadgim-
nazjalnych rozpoczynających kształcenie na pierwszym 
roku studiów w naszej uczelni i jednocześnie posiada-
jących osiągnięcia zdobyte jeszcze w szkole. 

UMCS
uczelnia kompletna
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– Uprawianie sportu i odnoszenie sukcesów wiąże 
się z zapleczem treningowym. Czym UMCS kusi 
słuchaczy, którzy pragną rozwijać swoje sportowe 
pasje?
– Do dyspozycji studentów naszej uczelni pozo-
staje Centrum Kultury Fizycznej, oferujące basen 
o standardach międzynarodowych, siłownie, sale 
gimnastyczne, boiska i korty tenisowe. W najbliższej 
przyszłości na terenie tzw. „kampusu zachodniego” 
chcielibyśmy zbudować halę sportową, która mogłaby 
się mieścić między projektowanymi akademikami 
przy ul. Pagi a terenem pod przyszłe obiekty dy-
daktyczne UMCS: Wydziału Politologii i Instytu-
tu Psychologii. Budowa Akademickiego Centrum 
Sportowego to koszt ok. 19 mln i realizowana będzie 
w przypadku pozyskania zewnętrznych środków fi-
nansowych na ten cel (m.in. z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki). Podejmujemy już działania w kierunku 
pozyskania takich funduszy. Główną funkcję nowego 
obiektu stanowiłaby wielofunkcyjna sala sportowa 
przystosowana przede wszystkim do prowadzenia 
zajęć i rozgrywek sportowych, umożliwiająca również 
rozgrywanie meczy ligowych drużyn AZS UMCS 
z udziałem publiczności – co pozwoliłoby na jeszcze 
bardziej efektywną promocję sportu wśród studen-
tów i młodzieży Lublina.

– Ale uczelnia kompletna to również działania kul-
turalne, które mają wpływ na pozytywny wizerunek 
uniwersytetu i które wyzwalają potencjał studiu-
jących tu osób.
– W kontekście aktywności kulturalno-artystycznej 
studentów UMCS należy stwierdzić, że w naszym 
uniwersytecie jej bijącym sercem jest ACK „Chatka 
Żaka” – instytucja z ponad 50-letnią tradycją, w któ-
rej studenci mogą realizować swoje kulturalne pasje 
i aspiracje. I chociaż czasy się zmieniają, „Chatka” 
nadal stara się wzbudzać w młodzieży akademickiej 
potrzebę tworzenia i realizacji pasji artystycznych. 
Pracujemy nad przywróceniem jej dawnej świetności, 
trwają także prace nad nową programową koncepcją 
funkcjonowania ACK. Czasami słyszę zarzuty, że 
„w Chatce mało się dzieje” – to nieprawda, „Chatka” 
jest pełna różnego rodzaju pomysłów czy inicjatyw. 

– Na przestrzeni ostatnich lat UMCS stał się rów-
nież uczelnią międzynarodową.
– Nie możemy już liczyć tylko na studentów z Pol-
ski – to jest wyzwanie, ale i konieczność, dlatego 
rozpoczynaliśmy od rekrutacji na Ukrainie dzięki 
uruchomionemu we Lwowie centrum informacyj-
no-konsultacyjnemu, które przyniosło świetny re-
zultat. Obcokrajowcy mogą liczyć na duże wsparcie 
ze strony naszej uczelni. Pracownicy uniwersytetu 
pomagają cudzoziemcom poznać szeroko rozumiane 
środowisko akademickie i zasady obowiązujące na 
UMCS. Chcemy, aby obcokrajowcy podejmujący 
kształcenie w naszej Alma Mater czuli się w peł-

ni związani ze społecznością akademicką, dlatego 
dużą wagę przykładamy do ich integracji z polski-
mi studentami, organizujemy im również darmowe 
kursy nauki języka polskiego. Cykliczne spotkania 
czy wspólna działalność kulturalna i sportowa to tyl-
ko niektóre przykłady inicjatyw mających na celu 
zaangażowanie studentów zagranicznych w życie 
akademickie UMCS. Obecnie na naszym uniwer-
sytecie kształci się już 1600 cudzoziemców z ponad 
40 państw.

– Nadal Pan uczy?
– Tak, chociaż nie tyle, co kiedyś. Prowadzę se-
minaria dla studentów i doktorantów, jednocześnie 
zarządzając jednym z największych zakładów pracy 
w Lublinie. Kierowanie nim powoduje, że mam nie-
stety mniej czasu na dydaktykę. 

– Co sądzi Pan o pomyśle ministra Gowina o po-
nownym wprowadzeniu egzaminów wstępnych na 
studia?
– Uważam, że problem nie tkwi w organizowaniu 
egzaminów lub rezygnacji z nich. Od dawna powta-
rzam, że w polskich uczelniach kształci się za dużo 
młodzieży. Ma to związek z upadkiem roli szkolnic-
twa zawodowego, w związku z czym zdecydowana 
większość młodych ludzi szła do liceów, a potem na 
studia. Odbiło się to na poziomie nauczania. Jeżeli 
szkoła wyższa ma przygotowywać kadry, które będą 
później decydować o losach kraju, to należy stwier-
dzić, że popełniliśmy błąd. W tym kontekście pewna 
selekcja na studia nie byłaby czymś złym. Egzami-
ny przywrócą popularność szkołom zawodowym, 
zminimalizują problemy przedsiębiorców, a także 
pomogą młodym ludziom w świadomym wyborze 
ścieżki zawodowej. Dziś musimy postawić na jakość 
i przyjmować jak najwięcej najlepszych absolwentów 
szkół średnich – niezależnie od tego, czy decydowały 
będą o tym wyniki z matury czy egzamin. Równo-
legle konieczna jest zmiana sposobu finansowania 
uczelni, żeby nie zależał w tak dużym stopniu od 
liczby studentów. Pierwszy krok został wykonany 
przez MNiSW w tym roku.

– UMCS świętuje w tym roku jubileusz swojej pa-
tronki – kobiety wybitnej, ale też o nieszablonowej 
osobowości....
– W ten sposób pragniemy podkreślić, jak ważna 
jest dla nas pamięć o Marii Curie-Skłodowskiej, gdyż 
jest ona nie tylko Patronką naszego uniwersytetu, 
ale również swoistym symbolem siły nauki, uporu 
w dążeniu do obranych przez siebie celów oraz rado-
ści życia i pasji. Dokładnie 7 listopada przypada 150. 
rocznica jej urodzin. Z tej okazji przygotowaliśmy 
wiele ciekawych wydarzeń, które już od początku 
roku są organizowane przez społeczność akademic-
ką uczelni. W tym kontekście warto wspomnieć 
o przedpremierowym pokazie filmu o Curie-Skło-
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dowskiej, który odbył się w ACK „Chatka Żaka”. 
Za nami również interesująca konferencja „Śladami 
Marii Curie-Skłodowskiej” i wiele konkursów. Na 
uwagę zasługuje także niesamowite dzieło przygo-
towane przez studentów i pracowników Wydziału 
Artystycznego UMCS, którzy postanowili uczcić 
obchody z rozmachem oraz w niekonwencjonalny 
sposób i stworzyli największy drzeworyt w Polsce 
podkreślający wyjątkowość osoby Marii Curie-Skło-
dowskiej i jej wkład w naukę. W roku jubileuszu 
uczelnia zaprasza także absolwentów szkół wyższych 
do udziału w ogólnopolskim konkursie na najlepszą 
pracę dyplomową związaną z życiem, twórczością 
lub osiągnięciami naukowymi noblistki. Kulminację 
tegorocznych uroczystości jubileuszowych przewi-
dziano na jesień. W wydarzeniach rocznicowych 
przygotowanych przez UMCS uczestniczyć będą 
wnuki Marii Curie: prof. Hélène Langevin-Joliot 
i prof. Pierre Joliot, którzy w listopadzie przyjadą 
do Lublina. 

– Rozmawiamy o tym, co za nami, i o tym, co 
dzieje się aktualnie. Ale wkładając rektorskie so-

bole miał Pan konkretną wizję wybiegającą sporo 
w przyszłość. Jakie więc są Pańskie plany na naj-
bliższe lata?
– Potrzeb jest bardzo dużo, mam tutaj na myśli 
m.in. budynki Instytutu Psychologii i Wydziału 
Politologii przy pl. Litewskim, dla których zamie-
rzamy zbudować nową siedzibę na tzw. „kampusie 
zachodnim”. Chcemy również dokończyć remont 
Akademickiego Centrum Kultury „Chatka Żaka”, 
konkretnie sali widowiskowej. Cały czas moderni-
zujemy również miasteczko akademickie, jesteśmy 
w trakcie termomodernizacji Biblioteki Głównej 
UMCS. Ogromnym wyzwaniem dla uczelni jest 
także wykorzystanie Centrum ECOTECH-COM-
PLEX i Klastra Biotechnologicznego utworzonego 
przez wszystkie uczelnie publiczne Lublina oraz 
Instytut Agrofizyki PAN. Musimy też być przy-
gotowani na zasadnicze zmiany w funkcjonowa-
niu uczelni, jeżeli zostanie przyjęta nowa Ustawa 
o szkolnictwie wyższym, określana Konstytucją dla 
Nauki. 

Prof. dr hab. Stanisław 
Michałowski, rocznik 1951, 

pochodzi z Lublina. Ukończył 
studia historyczne na Wydziale 

Humanistycznym UMCS w Lublinie 
w 1977 roku. Zainteresowania prof. 

Michałowskiego koncentrują się 
wokół problematyki samorządowej 

oraz myśli politycznej. Od 2012 roku 
jest Rektorem Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej. Jako student 
grał w piłkę nożną, obecnie kibic 

uczelnianych zespołów AZS UMCS. 
Typ społecznika, w wolnych chwilach 

najbardziej lubi dobrą książkę 
i spokojną muzykę oraz odpoczynek 
na działce nad jeziorem Piaseczno.
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społeczeństwo

foto Marcin Pietrusza

POMÓŻMY

Schronisko w Krzesimowie, w powiecie świdnickim, od lat pomaga bezdomnym i po-
rzuconym zwierzętom. Oprócz podstawowych warunków do życia przede wszystkim jest 
tu zapewniana troska i opieka, w dużej mierze dzięki wolontariuszom. Niestety schronisko 
spotkały poważne trudności – w marcu 2018 kończy się termin dzierżawy posesji, na której 
się znajduje. Do tego czasu 320 psów czeka eksmisja. Schronisko współpracowało z kilku-
nastoma gminami, w tym z Piaskami, Mełgwią, Świdnikiem i Poniatową. Po zamknięciu 
zwierzęta trafią do placówek oddalonych o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset kilometrów. 
Stąd nasz apel, podróż na tak dużą odległość i adaptacja do nowych warunków dla wielu 
czworonożnych może być traumatycznym przeżyciem. Do końca marca można adoptować 
jednego z podopiecznych, zapewniając mu dom. Schronisko znajduje się pod adresem: Krze-
simów Gajówka 237, 21-007 Mełgiew, informacje można również uzyskać pod numerem: 
691 522 924, a także mailem: adopcje@krzesimow-schronisko.pl Pytania można kierować 
także poprzez profil facebookowy: Schronisko w Krzesimowie.  (abc)









Trzeba się poddać, 
żeby wygrać

społeczeństwo
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– Jakiego rodzaju działania prowadzi stowarzyszenie?
– Mamy statut, na którym opieramy swoje działania 
i cele. Przede wszystkim udzielamy wszelkiej po-
mocy osobom uzależnionym i ich rodzinom. U nas 
można skorzystać z terapii u terapeutów i psycho-
logów, którzy na co dzień pracują w Ośrodku Le-
czenia Uzależnień, a którzy przyjmują w określone 
dni w siedzibie stowarzyszenia. Cenna jest też sama 
rozmowa z osobami o podobnych problemach. 
Spotykamy się tutaj codziennie i rozmawiamy po 
prostu o życiu. Wspieramy się nawzajem. Partnerzy 
uzależnionych też muszą wiedzieć, jak postępować 
i jak uporać się z takim problemem. 

– Jakie są efekty działalności stowarzyszenia?
– Zgłasza się do nas sporo osób, w okresie jesien-
no-zimowym ponad 50 osób. Każdy, kto zwyciężył 
z alkoholizmem, jest naszym sukcesem, a jest ich 
naprawdę mnóstwo. Mój kolega, również dawny 
alkoholik, poradził sobie i założył podobne stowa-
rzyszenie dla Polaków w Hiszpanii.

– Czym konkretnie zajmuje się Pan w stowarzyszeniu?
– Jestem jego członkiem od 2000 roku, od niemal 
10 lat jako prezes. Przez te lata stałem się po części 
terapeutą, ponieważ niektórzy alkoholicy wolą po-
rozmawiać z osobą o podobnych doświadczeniach. 
Staram się pomóc, wysłuchać, motywować i na-
mawiać do prawdziwej terapii. A poza tym dbam 
o siedzibę i staram się, żeby była jak najbardziej 
przyjazna. To trochę jak drugi społeczny etat. 
Mieszkam blisko, więc przychodzę tu codziennie, 
zawsze jestem pod telefonem.

– Siedziba stowarzyszenia ma wręcz domowe warunki, 
jest miło, wyczuwa się przyjazną atmosferę.
– W przypadku uzależnienia alkoholowego na 
początku trzeźwienia zapełnienie czasu jest bar-
dzo ważne. Siedziba musi być przyjazna, domowa, 
budująca zaufanie. Ludzie uzależnieni nie wiedzą, 
co zrobić z czasem, który na trzeźwo płynie jakby 
wolniej. W stowarzyszeniu oprócz rozmów ogląda-
my wspólnie telewizję, mecze, gramy w różne gry. 
Organizujemy nawet sylwestra. To bezpieczny azyl 
z rodzinną atmosferą.

– W jaki sposób i w jakim zakresie działalność stowarzy-
szenia jest wspierana przez samorząd Lublina?
– Wszystkie nasze działania możliwe są dzięki 
Urzędowi Miasta Lublin, ponieważ pozyskujemy 
fundusze na te cele, biorąc udział w Gminnym Pro-
gramie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Dzięki pozyskanym w ten sposób 
funduszom mogliśmy stworzyć odpowiednie miej-
sce spotkań, a także korzystać z porad specjalistów. 
Urząd Miasta dofinansowuje również różne wyjaz-
dy o charakterze edukacyjno-terapeutycznym, jak 
na przykład Ogólnopolski Zlot Rodzin Abstynen-
tów, podczas którego można porozmawiać z takim 
znakomitymi psychologami, jak Sylwia Worono-
wicz, Wiktor Osiatyński czy Ewa Woydyłło. Tego 
typu wsparcie jest bezcenne.

– Dlaczego osoby z problemem alkoholowym obawiają 
się tu przyjść? Co stanowi przeszkodę w zrobieniu tego 
pierwszego kroku?
– Bardzo trudno przyznać się do alkoholizmu. Na 
ogół długo zaprzecza się i dojrzewa do tej świado-
mości. Często zdarzają się momenty załamania, po-
wroty do picia. Inni wmawiają sobie, że mają kon-
trolę nad piciem. Rujnuje się życie prywatne, ale 
alkohol zaciera postrzeganie rzeczywistości. Pokory 
nabiera się dopiero po wytrzeźwieniu.

– Jest Pan osobą z podobnymi doświadczeniami. Co 
spowodowało, że Pan poprosił o pomoc?
– W moim przypadku również tak było. Chodzi-
łem na terapię co drugi dzień, po wyjściu z niej 
kupowałem ćwiartkę wódki. Wiedziałem, że oszu-
kuję sam siebie, rodzinę i terapeutkę. Pogubiłem 
się, miałem wrażenie, że alkohol odrywa od proble-
mów, a tak naprawdę tylko je pogłębiał. Byłem dwa 
razy na odtruciu i na terapii wstępnej. Wydawało 
mi się, że już wiem, jak się nie upijać. Nie chciałem 
rzucić picia, tylko dozować je. W końcu zdałem 
sobie sprawę z tego, że niczego nie zmieniam. Pa-
miętam, że pod koniec roku 1999 zadzwoniłem do 
mojej mamy, która ciągle trzymała u siebie skiero-
wanie od lekarza rodzinnego na terapię na oddziale 
zamkniętym. Powiedziałem, że nie daję sobie rady, 
chcę się leczyć. Mama była wzruszona, bardzo się 
cieszyła, że w końcu podjąłem tę decyzję. Dzięki 
temu od 19 lat jestem trzeźwy i mogę pomagać 
innym. Z alkoholizmem jest tak, że trzeba się pod-
dać, żeby wygrać.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na gminę obowiązek 
podejmowania działań zmierzających do ograniczania spożycia alkoholu, inicjowania przedsięwzięć 
mających na celu zmianę obyczajów w zakresie spożywania napojów alkoholowych, oddziaływania 
na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielania tym osobom i ich rodzinom pomocy. Realizacja 
tych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, zawierającego konkretne działania, których wykonanie gmina może zlecić swoim 
jednostkom organizacyjnym, podmiotom leczniczym oraz organizacjom pozarządowym. Jedną z 
takich organizacji jest stowarzyszenie „Rodzina”. Z jego prezesem Panem Zbigniewem K. rozmawia 
Aleksandra Biszczad, foto Marek Podsiadło.
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Czym charakteryzuje się lubelska kuchnia? I czy 
istnieje jeszcze tak naprawdę? A może to tylko zle-
pek innych wpływów kulinarnych? W świecie ga-
stronomicznym Lublina często zadaje się te pytania, 
szczególnie w odniesieniu do wielokulturowej genezy 
tego miasta. Jednak to, co dzieje się obecnie na scenie 
restauracyjnej Lublina, tworzy odrębny i zupełnie 
nowy rozdział, i co ważne, wykraczający poza kuli-
naria. Nowocześni restauratorzy wiedzą, że na szczere 
przywiązanie ze strony klientów mogą liczyć wtedy, 
kiedy Ci wychodzą z ich lokalu nie tylko najedzeni, ale 
przede wszystkim oczarowani całością wrażeń.

Przykładem takiego podejścia jest nowa restauracja 
na Krakowskim Przedmieściu, o wdzięcznej nazwie 
Lubczyk. Jej pomysłodawca, Artur Kozłowski, z dumą 
przyznaje, że jest lokalnym patriotą, a idea restaura-
cji jest właśnie tego wyrazem. Lubczyk nie podąża 
za konkretnymi trendami, za to celebruje bogactwo 
lubelskich produktów regionalnych, tradycji i po-
mysłów. Większość punktów z menu stworzonych 
jest na bazie tego, co dostępne na Lubelszczyźnie. 
W ciągu dnia można napić się kawy pochodzącej 
z lokalnej palarnii, spróbować butelkowanych natu-
ralnych lemoniad o smaku jarzębiny, głogu, czarnego 
bzu czy pokrzywy, które przyjechały z Cichostowa 
niedaleko Parczewa. Nabiał w całości sprowa-
dzany jest z podlubelskich mleczarni, a pstrągi 
z hodowli Pstrąg Pustelnia. Wszelkie pieczywo, 
masła o różnych smakach i przetwory są wy-
rabiane własnoręcznie w restauracyjnej kuchni. 

Jeżeli chodzi o alkohole, to znajdziemy tutaj znane 
lubelskie marki, takie jak Perła, Zwierzyniec czy Cydr 
Lubelski, a także te niszowe, jak Magnus, Browar 
Zakładowy z Poniatowej, miód Apis czy wino z lu-
belskich winnic. Niewiele miejscowych lokali daje aż 
tak dużą szansę na docenienie lokalnego potencjału 
produktów z Lubelszczyzny. 

A jakie menu zastaniemy w Lubczyku? Zwięzła 
karta świadczy o zdecydowaniu i konkretnej wizji 
kucharzy. Jest zróżnicowanie, trochę tradycyjnie, ale 
i trochę nowocześnie. Nikogo też nie zaboli głowa od 
cen. Wśród przystawek znajdziemy zarówno kultowego 
śledzika, jak i wyśmienite pesto z buraka na grzance. 
Możemy liczyć na pyszne śniadania w wersji dla wege-
tarian, jak i tradycyjnej, a także kanapki w wersji de-
luxe, np. z pieczoną wieprzowiną. Codziennie również 
dostępne są tarty wytrawne i na słodko. Tradycyjna 
polędwiczka wieprzowa podawana jest tutaj z modną 
ostatnio i bardzo zdrową komosą ryżową, grillowaną 
dynią oraz sosem demi glace z jadalnym mchem. Wy-
śmienitą pozycją jest również pstrąg w całości z pieczar-
kami, pomidorkami cherry, marchewką, ziemniakami 
i domowym masłem. Niejedzący mięsa mogą skoszto-
wać karmelizowanego buraka z awokado i kozim serem. 
A dla tych, którzy wolą nie eksperymentować, jest kilka 
wariantów pizzy, która przyrządzana jest z oryginalnych 
włoskich produktów. Już niedługo menu powiększy 
się o kilka autorskich makaronów i sałatek. Potrawy 
cieszą i oko, i podniebienie, są dopracowane w każdym 
calu. Wieczorem można napić się klasycznych cocta-
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ili, a zespół zapowiada takie oryginalne pozycje, jak drink 
z popcornu czy drinki wędzone. Artur wraz ze swoją załogą 
chce konsekwentnie odkrywać coraz to nowsze kulinarne 
rozwiązania i prezentować je w swojej restauracji, dlatego 
karta menu będzie systematycznie ewoluowała, ale stałą jej 
bazą będą zawsze produkty regionalne. Dzięki temu Lub-
czyk kreuje nowe oblicze lubelskiej kuchni, która bazuje na 
tym, co bliskie i znane, ale odkrywając ją zupełnie na nowo. 
Tworzy własną tradycję i klimat.

Lubczyk to nie tylko restauracja, ale również miejsce, 
które aspiruje na ważny punkt mapy kulturalnej Lublina. 
W ciągu dnia to świetne miejsce do spotkania z przyja-
ciółmi lub spędzania miłych chwil z książką, a tutejsza 
biblioteka zachęci ku temu niejednego. Już teraz, po mie-
siącu od otwarcia, stałym elementem są koncerty i teatr 
improwizacji. W niedalekiej przyszłości dołączą do nich 
wieczory literackie, z redakcją znanego kwartalnika Akcent, 
a także różne warsztaty i stand-upy. Harmonogram wyda-
rzeń zapełnia się różnego rodzaju koncertami i warsztatami, 
bo przestrzenie lokalu są otwarte na zróżnicowane nurty 
muzyczne, działalności artystyczne i społeczne. Lubczyk 
sprzyja i wspiera osoby z pasją. Różnorodność oznacza tak-
że możliwość organizacji imprez rodzinnych, jak i bizneso-
wych. A sala zabaw ucieszy również dzieci i ich rodziców. 
Planów jest dużo, a dobra energia całego zespołu bardzo 
dobrze rokuje na przyszłość. Lubczyk to kwintesencja tego, 
co w Lublinie i na Lubelszczyźnie najlepsze, gościnności, 
ciepła i otwartości na ludzi i kulturę, no i oczywiście do-
brego jedzenia. Lubczyku nie da się nie lubić!



To tytuł nowej książki prof. Leszka Balcerowicza, 
którą promował podczas swojego pobytu w Lublinie. 
Zbiór felietonów, artykułów i wystąpień publicznych 
obejmuje okres od sprawowania funkcji wiceprezesa 
Rady Ministrów i ministra finansów w rządach 
Tadeusza Mazowieckiego, J.K. Bieleckiego i Jerzego 
Buzka do dziś. Z prof. Leszkiem Balcerowiczem 
rozmawia Piotr Nowacki, foto Jakub Borkowski.

biznes

foto Krzysztof Stanek

WOLNOŚĆ,

ROZWÓJ,
DEMOKRACJA

– Wolność, rozwój, demokracja, czy mimo wszystko 
dziś nie są to zbyt „rewolucyjne” hasła?

– A chce Pan wrócić do rewolucji październikowej 
albo do Wenezueli? Dobre rzeczy rzadko spadają z nieba, 
a nawet jeśli spadają, to muszą być obronione. Do tych 
dobrych rzeczy należy demokracja, rozumiana jako wolna 
konkurencja w polityce, wymagająca rozległych wolności 
obywatelskich, rządów prawa oraz własności prywatnej i 
rynku. W każdym społeczeństwie znajdą się zwolennicy 
gorszych rozwiązań, dzięki którym mogą osiągać władzę 
i posady. A także mieć poczucie, że służą jakimś kolek-
tywistycznym celom, zwłaszcza narodowym. Jeżeli nie 
przeciwdziała się tym tendencjom, zdarza się nieszczęście, 
najlepsze rozwiązania instytucjonalne są wypierane. Od 
dwóch lat jesteśmy właśnie w takiej sytuacji i uważam, 
że jest to ogromny test dla Polaków, głównie dla aktyw-
niejszej części społeczeństwa. Robię wszystko, co mogę, 
żeby w ramach tej części działać. 

– Jak według Pańskiej oceny doszło do tego, że PiS 
wygrało wybory?

– PiS nie wygrał dlatego, że był bardzo dobry, tylko 
dlatego, że miał niesamowite szczęście. To jak sport, 
ten drugi wygrywa, bo przeciwnik jest w złej formie. 
PiS nie mówiło o tym, że zamierza opanować Trybunał 
Konstytucyjny, dokonać ataku na sądy, nacjonalizować 
gospodarkę. Jeśli kampania jest dobrze przeprowadzo-
na technicznie, to nawet słaby kandydat ma szansę ją 
wygrać i tak też się stało. Manipulacje takimi tematami 
jak uchodźcy też otumaniły społeczeństwo. Splot róż-
nych okoliczności zadecydował o wynikach wyborów. 
Pamiętajmy, że PiS wygrał, ukrywając swój program czy 
Macierewicza, a to już oszustwo. W polskich warunkach 
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drobna różnica w mobilizacji wyborczej ma ogromne 
znaczenie. Marzeniem każdego dyktatora jest, żeby 
społeczeństwo było jedną wielką masą – bez liderów.

– W jakiej sytuacji znajduje się nasza gospodarka?
– PiS odziedziczył gospodarkę w niezłym stanie 

po poprzedniej ekipie rządzącej. Do tego w Unii 
Europejskiej, która jest naszym głównym partnerem, 
poprawia się koniunktura, dzięki czemu polska go-
spodarka rośnie. W tym stanie koniunktury powin-
na być nadwyżka finansów państwa, a jest deficyt. 
Mimo tego PiS uchwalił ustawy, które powiększą 
wydatki w 2018 roku o prawie 50 miliardów. To 
oznacza, że albo będą zwiększać podatki, albo zwięk-
szą i tak za duży dług publiczny. Kwota prawie 50 
miliardów w warunkach dużego deficytu oznacza, że 
te pieniądze już zostały wydane i nie ma środków 
na odpowiedzialne zwiększanie innych wydatków. 
Po drugie mści się zwiększanie roli polityków w go-
spodarce, którzy przejmują za pośrednictwem pań-
stwowych firm, takich jak PZU, PKO BP czy Polski 
Fundusz Rozwojowy, prywatne banki. Mamy w tej 
chwili rekordowo duży udział własności politycznej w 
bankach. Jesteśmy tuż za Białorusią, Rosją i Słowe-
nią. Do tego dochodzą państwowe monopole, które 
żerują na ludziach, co ma miejsce np. w sektorze 
energetycznym. Złe skutki takiej polityki są przesła-
niane przez poprawiającą się koniunkturę w Europie. 
Stąd wielu się wydaje, że wszystko jest w porządku. 
Tymczasem im więcej własności państwowej, tym 
więcej polityki w gospodarce.

– Od wprowadzenia programu Rodzina 500+ mi-
nęło już półtora roku. Jak ocenia Pan to posunięcie 
rządu Beaty Szydło? 

– Teza, że przybędzie nam znacząco więcej dzie-
ci, nie znalazła uzasadnienia w żadnych znanych mi 
badaniach. Część 25 miliardów, które idą na 500+, 
mogłaby być wydana na przykład na system opieki 
nad dziećmi. Ale gdyby tak się stało, nie byłoby ta-
kich zysków partyjnych. Czyli deklarowany cel wpro-
wadza w błąd, bo głównie chodzi o popularność PiS. 
Poza tym część osób, które dostają wsparcie z tytułu 
posiadanych dzieci, rezygnuje z pracy, sprawiając, że 
w Polsce więcej osób nie będzie pracować, a mniej 
ludzi będzie pracować. Podobnie jak z pomysłem 
PiS-u na obniżenie wieku emerytalnego. Tysiące 
ludzi przejdzie na wcześniejszą emeryturę, obcią-
żając finanse państwa, a ich utrzymanie przejdzie 
na mniejszą liczbę osób pracujących. Przypomina 
to propagandę sukcesu z czasów Edwarda Gierka.

– Gorący temat ostatnich tygodni to zakaz handlu 
w niedziele. Przedsiębiorcy nie zarabiają, a ponoszą 
koszty, obywatele nie są zadowoleni, bo weeken-
dowe zakupy z różnych względów wpisały się w 
ich rytm życia. 

– To dar dla Związku Zawodowego „Solidar-

ność”, który stał się przybudówką PiS-u. To po-
sunięcie, którego deklarowany cel jest fałszywy, 
a ukryty cel jest prawdziwy. Ukryty cel to mieć 
kolejnego sojusznika. Deklarowany cel jest taki, 
że ludzie będą odciążeni od pracy w niedziele. Ale 
można przecież tak skonstruować umowy o pracę, że 
uwzględni ona inny sposób rozłożenia pracy w cza-
sie. Ponadto jeżeli to jest cel, to absolutnie wszyscy 
powinni być zwolnieni od pracy w niedziele – pra-
cownicy stacji benzynowych, kolei, różnych służb, 
sklepy osiedlowe itd. Z jednej strony „Solidarność” 
popiera absurdalne pomysły PiS-u, a z drugiej strony 
PiS spełnia postulaty „Solidarności”. Więc cel zade-
klarowany jest kłamliwy, a cel ukryty to wzajemna 
wymiana usług.

– Od początku transformacji ustrojowej kolejne 
rządy obiecywały ograniczenie zatrudnienia w 
administracji państwowej, tymczasem urzędnicy 
stali się największą czynną grupą zawodową w Pol-
sce. Nie dość, że kosztowną, to w dodatku ciągle 
rosnącą. 

– Generalnie złe rządy próbują pozyskać zwo-
lenników przez rozdawanie posad również w ad-
ministracji. Tak też było w Grecji, gdzie doszło do 
kryzysu. Różne ośrodki powinny śledzić, co dzieje 
się z administracją w Polsce. W dojrzałej demokracji 
obywatele starają się zablokować pokojowo złe roz-
wiązania i dlatego protestują. Obywatel może o wiele 
więcej niż tylko udział w wyborach. Może reagować 
na deptanie konstytucji. Ci, którzy nie chcą powtórki 
z PRL-u, nie powinni być bierni. 

– Konstytucja obroni wartości, do obrony których 
została uchwalona?

– Konstytucja jest konieczna, ale niewystarcza-
jąca, bo może mieć dobre zapisy, które jednak będą 
złamane, tak jak to obecnie dzieje się w Polsce. Osta-
tecznym i niezbędnym strażnikiem konstytucji jest 
silnie zorganizowane społeczeństwo obywatelskie. 
Polska i Polacy są poddawani teraz silnemu testowi, 
który musimy zdać. 

– Uważa się Pana za ojca chrzestnego .Nowocze-
snej. Podpisuje się Pan pod jej programem?

– Nie należy mylić wahań notowań z jakością 
programów. Jednak jak na razie podtrzymuję opinię, 
że program .Nowoczesnej, zwłaszcza ten dotyczący 
gospodarki, jest obecnie najlepszym znanym mi pro-
gramem. .Nowoczesna walczy o sprawy, o które ja 
też bym walczył – czyli państwo prawa i gospodarkę 
wolną od zbędnych ciężarów. Ostatnio również PO 
przedstawiła interesujący program.

– Rozmawiamy w Lublinie, stolicy regionu, który 
wraz z całą tzw. ścianą wschodnią powszechnie 
ciągle uważany jest za Polskę B. Jak Pan postrzega 
takie zróżnicowanie?
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– Nie ma kraju, w którym nie pojawiają się tego 
typu różnice. Z samego faktu ich występowania nie 
należy wyciągać wniosku, że każda różnica jest pa-
tologią, bo nie jest. Jest problemem, jeżeli różnice, 
które pojawiają się na początku, nie ulegają zmianie. 
Te różnice w Polsce wynikają z faktu, że była ona 
podzielona pomiędzy różnych zaborców i kultury. 
Poza tym w tak zwanej Polsce B też mamy duże 
zróżnicowanie, bo mamy ośrodki takie jak Lublin 
czy Rzeszów, które się rozwijają, i niektóre mniejsze 
ośrodki, którym idzie to wolniej. W dużej mierze 
zależy to od jakości władz samorządowych, a także 
lokalizacji. Na różnice wpływają również migracje 
do większych miast i za granicę, ale na tle mię-
dzynarodowym nie mamy ogromnych nierówności 
regionalnych.

– We wszystkich swoich wystąpieniach podkre-
śla Pan rolę aktywizowania społeczeństwa. Jest 
Pan założycielem i przewodniczącym rady think 
tanku Forum Obywatelskiego Rozwoju. Dzięki 
takim działaniom udaje się bardziej zaangażować 
Polaków?

– Mógłbym siedzieć cały rok na plaży, ale tego 
nie robię. Obecne czasy wymagają bardzo mocnego 
zaangażowania, żeby zablokować niszczenie dorobku 
Polski po 1989 r., a to można uzyskać tylko przez 
zorganizowane społeczeństwo obywatelskie. Nie 
ograniczam się więc tylko do pisania książek. Sta-
ram się też docierać do młodego pokolenia, dlatego 
jestem też bardzo aktywny na Facebooku i Twit-
terze. 
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biz-njus

Nevada – Lublin 

Województwo lubelskie wspólnie ze stanem 
Nevada od kilku lat realizuje działania, które 
mają na celu wzmocnienie współpracy go-
spodarczej między tymi regionami. Efektem 
porozumienia są dwustronne misje gospo-
darcze, w których uczestniczą przedstawicie-
le nauki, biznesu oraz administracji. Nevada 
to region, w którym inwestorzy mogą się 
rozwijać, czerpiąc korzyści z przyjaznego 
otoczenia dla biznesu, bliskości potencjal-
nych klientów i wykwalifikowanych pracow-
ników. Podczas spotkania, które odbyło się 
17 października w Lublinie, podpisano list 
intencyjny, rozpoczynający kolejny rozdział 
współpracy. W najbliższych miesiącach 
powstaną szczegółowe założenia projektu 
skierowanego do aktywnych start-upowców, 
którzy chcieliby wyjechać do Nevady i tam 
wziąć udział w autorskim programie akcele-
racyjnym. Na początku 2018 roku wyłonio-
nych zostanie około 30–40 przedsiębiorców, 
którzy będą mieli możliwość wymiany 
doświadczeń i rozwoju swoich pomysłów 
pod okiem mentorów z USA. (ag)

Miliony dla muzeów

Blisko 53 mln z kasy Unii Europejskiej, 
a ponad 10 mln z budżetu województwa 
otrzymają trzy lubelskie muzea. Muzeum 
Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym otrzy-
ma 11,43 mln zł wsparcia m.in. na remont 
konserwatorski i modernizację ekspozycji 
w Kamienicy Celejowskiej, Domu Kunce-
wiczów, domu wójtowskiego z Modliborzyc, 
spichlerza zbożowego (siedziba Oddziału 
Przyrodniczego), dworu z Gościeradowa 
oraz ich otoczenia. Muzeum Zamoyskich 
w Kozłówce dostanie 29,66 mln zł na 
przebudowę, rewitalizację i konserwację 
budynków zespołu pałacowo-parkowego 
(dwie oficyny, stajnia i teatralnia). Z kolei 
Muzeum Lubelskie w Lublinie otrzyma 
21,62 mln zł, które planuje przeznaczyć na 
ochronę dziedzictwa przeszłości i nowe wy-
zwania, jakimi są: edukacja, nauka, innowa-
cyjność, promocja regionu i turystyka. Pro-
jekt będzie realizowany w dwóch obiektach 
budowlanych – w Zamku Lubelskim oraz 
w budynku oddziału Muzeum Regionalne-
go w Kraśniku. (ag)

Najlepsze lubelskie produkty 
turystyczne

Znamy laureatów Konkursu na Najlep-
szy Produkt Turystyczny Województwa 
Lubelskiego 2017. Pierwszą nagrodę 
dostało  Centrum Spotkania Kultur. Na 
drugim miejscu uplasowała się Zamojska 
Twierdza Atrakcji, zaś trzecie miejsce zajął 
Festiwal Trzech Kultur we Włodawie. 
Nagrodę internautów zdobył Festiwal 
Stolica Języka Polskiego w Szczebrzeszy-
nie. Ponadto wyróżniono: Wioskę Gotów 
w Masłomęczu, szlak Rowerem po Roz-
toczu, Ogólnopolski Festiwal Fantastyki 
FALKON i LAND ART Festiwal. Lau-
reaci trzech pierwszych miejsc  otrzymają 
rekomendację LROT do etapu ogólno-
polskiego konkursu „Najlepszy Produkt 
Turystyczny – CERTYFIKAT Polskiej 
Organizacji Turystycznej”. Nagrodą 
główną dla zdobywcy Złotego Certyfikatu 
POT jest kampania promocyjna o zasięgu 
ogólnopolskim. (ag)

GT85 docenione

Pochodzący z Lublina lider branży mycia 
przemysłowego i automatyzacji produkcji 
firma GT85 Polska ze Specjalnej Strefy Eko-
nomicznej została nagrodzona Złotym Me-
dalem za serię urządzeń myjących TARRA 
Compact podczas 10. jubileuszowej edycji 
Międzynarodowych Targów TOOLEX. 
Nagrody wręczono podczas uroczystej gali, 
która odbyła się 3 października w Katowicach. 
Na targach zaprezentowało się blisko 500 
wystawców z 16 krajów, reprezentujących 
prawie 600 światowych marek. TARRA 
Compact to myjnie przemysłowe o dużym 
wachlarzu modeli i możliwości ich konfigu-
racji. Firma GT85 Polska jest dwukrotnym 
laureatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta 
Miasta Lublin w kategorii innowacyjność. 
Przedsiębiorstwo z Lublina zwyciężyło też 
w najnowszej edycji rankingu „Diamenty 
Forbesa” w województwie lubelskim. (ag)

(UMWL) (UMWL) (GT85)

IKEA ładuje samochody

Dobra wiadomość dla posiadaczy aut 
elektrycznych. W lubelskiej IKEA została 
otwarta darmowa stacja ładowania samo-
chodów elektrycznych. Na podziemnym 
parkingu przygotowano cztery stanowi-
ska, na których można skorzystać ze sta-
cji szybkiego ładowania prądem zmien-
nym. W niespełna dwie godziny łącze 
o mocy 22kW umożliwia naładowanie 
akumulatorów samochodu nawet na 150 
kilometrów. Rynek samochodów elek-
trycznych jest młody, ale liczba pojazdów 
elektrycznych w Lublinie dynamicznie się 
zwiększa. Obecnie w mieście zarejestro-
wanych jest 201 pojazdów hybrydowych 
i 90 elektrycznych, w tym te należące do 
transportu miejskiego. Pierwsza ogólno-
dostępna stacja ładowania samochodów 
w mieście powstała w Tarasach Zamko-
wych. (ag)

Ego najlepsze

Pięciogwiazdkowa lubelska Restauracja 
Ego w Hotelu Alter została nagrodzona 
TRZEMA WIDELCAMI przez prze-
wodnik Poland 100 Best Restaurants. 
Jednocześnie nagrodę dla NAJLEPSZEGO 
SZEFA KUCHNI roku 2017 REGIONU 
WSCHODNIEGO otrzymał szef kuchni 
Restauracji Ego Karol Zając. Finał VII 
edycji elitarnego przewodnika Poland 100 
Best Restaurants odbył się w Warszawie 
w Pałacu Sobańskich. W konkursie i zara-
zem przewodniku po najlepszych restau-
racjach w Polsce restauracje są oceniane 
głównie przez konsumentów, dzięki czemu 
ocena jest bardziej obiektywna i wiarygodna 
niż recenzja jednego lub kilku krytyków 
kulinarnych. Na ocenę i końcowy wynik 
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Morawiecki w Lublinie
Współpraca między rządem a przedsiębior-
cami oraz szansa, jaką dla Lubelszczyzny jest 
realizacja Planu na Rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju – to tematyka rozmów w czasie 
wizyty wicepremiera, ministra rozwo-
ju i finansów Mateusza Morawieckiego 
w Lublinie. Minister finansów przyjechał do 
Lublina na zaproszenie wojewody lubelskiego 
Przemysława Czarnka. Spotkanie głównie 
było dedykowane przedsiębiorcom. W swoim 
wystąpieniu wicepremier mówił m.in. o wy-
jątkowym potencjale Lubelszczyzny, choćby 
ze względu na silny ośrodek akademicki oraz 
o przyciąganiu inwestycji do miast średniej 

Jubileusz Cumulusa

Lubelska agencja reklamowa Cumulus 
świętowała swoje 20. urodziny. W jubi-
leuszu wzięło udział blisko 150 klientów 
i sympatyków agencji. Cumulus to jedna 
z najdłużej działających agencji reklamo-

(Krystian Paździor)

wielkości, mniejszych od Lublina i takich 
jak Lublin. Z kolei  obecny na spotkaniu 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju 
Mariusz Haładyj przybliżył przygotowywany 
przez to ministerstwo pakiet 100 zmian dla 
firm, w tym podwyższenie progów przecho-
dzenia na księgi rachunkowe, zwiększenie 
limitu uprawniającego do rozliczania się na 
zasadzie ryczałtu, wprowadzenie ułatwień 
w inwestycjach budowlanych oraz większa 
ochrona przed zmianami interpretacji prawa 
o inne. (maz)

wych we wschodniej Polsce. Wielokrotnie 
była nagradzana za swoje działania, m.in. 
w Ogólnopolskim Konkursie Reklamy 
KREATURA. Cumulus wyróżniony zo-
stał także w konkursie o Nagrodę Gospo-
darczą Prezydenta Miasta Lublin w kate-
gorii „Firma Odpowiedzialna Społecznie”. 
W corocznym ogólnopolskim badaniu 
przygotowywanym przez miesięcznik 
Media&Marketing Polska w tym roku 
Cumulus już po raz trzeci zajął pierwsze 
miejsce w rankingu niesieciowych pol-
skich agencji reklamowych w najważniej-
szej kategorii – zadowolenia klientów ze 
współpracy. Na liście podmiotów obsłu-
giwanych przez agencję znajdują się takie 
firmy, jak ORLEN, Polpharma, Generali, 
PERŁA Browary Lubelskie, PGNiG czy 
PZPN. – Od 20 lat tworzymy Cumulusa, 
często w trudnych i mocno konkurencyj-
nych warunkach. Nasz dzisiejszy okrągły 
jubileusz zawdzięczamy całemu zespołowi 
zaangażowanych osób, które na co dzień 
tworzą Cumulusa, oraz klientom, którzy 
nam ufają i z którymi współpraca od 
lat oparta jest na bliskich i partnerskich 
relacjach – mówi Jan Matysik, dyrektor 
zarządzający Cumulusa.(maz)

składają się: ocena restauracji przeprowadzona 
przez ankieterów wśród klientów odwiedzają-
cych daną restaurację, głosowania na stronie 
internetowej akcji, głosowania w mediach 
społecznościowych oraz ocena inspektorów 
przeprowadzona podczas badania Mystery 
Shopping. Do VII edycji Poland 100 Best 
Restaurants nominowano 1395 restauracji. 
100 najlepiej ocenionych znalazło się na liście 
Poland 100 Best Restaurants 2017 i zostało 
umieszczone w tegorocznym wydaniu prze-
wodnika. (ag)

R ekl ama



Droga SpeedCar Motoru Lublin na szczyt 
przypominała wyprawę na ośmiotysięcznik. Było 
wszystko – szalony pomysł, grupa zapaleńców, któ-
rzy stwierdzili, że nie ma rzeczy niemożliwych, bu-
dowa odpowiedniego zespołu, mozolna wspinaczka 
pełna chwil chwały przy korzystnych oknach po-
godowych oraz trudnych momentów podczas 
śnieżycy i ograniczonej widoczności, a w końcu 
dwa ataki szczytowe, z których drugi skończył się 
pełnym powodzeniem. 

Każda, nawet największa wyprawa zaczyna się 
od marzeń. Przełom 2015/2016. Znają się od lat. 
Z jednego miasta, stadionu żużlowego i niezli-
czonych torów motocrossowych. Zjedli wspólnie 
niejeden obiad na lubelskiej starówce i wypili setki 
kaw na deptaku, zanim ten w ogóle był deptakiem. 
Po jednej z nich, pewnego chłodnego już poran-
ka, decydują, że połączą siły. Dwie sportowe dusze, 
wizjonerzy i specjaliści od niewykonalnych zadań, 
obierają wspólny cel. Piotr Więckowski – pierw-
szy polski motocyklista w Rajdzie Dakar, twardy 
zawodnik i trener motocrossowy z dwudziestolet-
nim stażem, oraz Jakub Kępa – człowiek, którego 
zapach spalanego żużlowego oleju tulił w kołysce do 
snu i który w szkole zamiast rozwiązywać równania 
matematyczne liczył zębatki na kole swojego ojca, 
legendarnego lubelskiego żużlowca Marka Kępy. 
Pierwszy od lat budował sportową i organizacyjną 

pozycję lubelskiego crossu w Polsce, drugi znajo-
mość żużlowego środowiska wyniósł z domowego 
salonu, a status szanowanego w kraju promotora 
speedway’a zyskał, organizując mecze reprezentacji 
Polski. To musiała być mieszanka wybuchowa – obaj 
na wskroś przesiąknięci motorsportem, nieustępliwi 
i zdeterminowani, a przy tym zakochani w Lublinie. 
Postanawiają przywrócić swoje miasto na żużlową 
mapę Polski. Powstaje marzenie.

Pierwszy krok
Początek 2016 roku. W spragnionym spe-

edway’a Lublinie odradza się szkółka żużlowa. Na 
torze przy Alejach Zygmuntowskich znowu warczą 
motocykle, a nad Bystrzycą unosi się charaktery-
styczny, obłędny zapach spalanego oleju, za któ-
rym tak stęsknili się kibice. Za szkolenie młodzieży 
odpowiada były zawodnik Motoru Robert Jucha. 
Obiekt ma nowe bandy dmuchane i homologację. 
Rodzą się nadzieje. Pierwsi kibice wracają na sta-
dion, przyciągnięci niedającym się pomylić z niczym 
innym hałasem żużlowych maszyn. Pomaga Miasto 
Lublin – ratusz inwestuje w młodych zawodników, 
dzięki czemu po roku w ligowych rozgrywkach kadrę 
juniorską drużyny będą tworzyć wyłącznie wycho-
wankowie. Ale wtedy nikt o tym jeszcze nie wie. – 
Czuliśmy, że Lublin potrzebuje żużla i byliśmy pewni, 

sport

Dziennik wyprawy 

NA SZCZYT 
tekst Tomasz Dryła, foto Piotr Wieczorek
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Dziennik wyprawy 

NA SZCZYT 

że jesteśmy w stanie coś z tym zrobić. Od początku 
mieliśmy nastawienie, że trzeba działać, a nie narzekać. 
Ta szkółka była pierwszym widocznym efektem naszej 
pracy – mówi Piotr Więckowski.

Zaplecze wyprawy
Zima 2016. Marzenie przechodzi w fazę realiza-

cji. W KM Cross powstaje sekcja żużlowa – zalążek 
nowej drużyny. Barwy i nazwa nie pozostawiają 
wątpliwości – klub jest kontynuatorem tradycji 
wielkiego Motoru Lublin. – Ja jestem żółto-biało-
-niebieski. Mój ojciec za ten zespół nadstawiał karku. 
Nie wyobrażałem sobie innej opcji, niż powrót do 
naszych najlepszych tradycji – przekonywał wtedy 
Jakub Kępa, nowy dyrektor sportowy klubu. Ka-
pitanem odradzającej się drużyny zostaje doświad-
czony Daniel Jeleniewski, ostatni z lubelskich 
wychowanków, który odnosił sukcesy na najwyż-
szym poziomie. – Zawsze chciałem wrócić do mojego 
miasta, ale długo czekałem na odpowiednie warunki 
sportowo-organizacyjne. Tym razem wszystko wy-
glądało znakomicie. Znałem ludzi zarządzających 
klubem i wiedziałem, że mogę im zaufać, że stworzą 
drużynę, która będzie w stanie walczyć o awans do 
wyższej ligi, a tylko taki cel mnie wtedy interesował 
– wspomina Jeleniewski.

Budowa zespołu 
wspinaczkowego

Wiosna 2017. Żadna wyprawa wysokogórska nie 
ma szans na powodzenie bez odpowiedniej ekipy. 
Zespół musi być zgrany i przygotowany na różne 
scenariusze. Ważne, by grupę ludzi, którzy mają 
atakować szczyt, tworzyła mieszanka doświadczenia 
i młodości. W Lublinie wiedzą o tym doskonale, 
dlatego kolejne podpisywane kontrakty wprawiają 
w osłupienie całą żużlową Polskę. Do Jeleniewskiego 
dołączają świetnie wspominani w Kozim Grodzie 
Paweł Miesiąc i Maciej Kuciapa. Jest doświadczony 
Stanisław Burza, który poza ściganiem na torze ma 
odpowiadać za pomoc młodym zawodnikom. Zaciąg 
zagraniczny otwiera utytułowany Duńczyk Bjarne 
Pedersen, który zna smak zwycięstw w Grand Prix 
i Drużynowym Pucharze Świata. Właśnie w Lublinie 
swój pierwszy kontrakt w lidze polskiej decyduje się 
podpisać niezwykle utalentowany Brytyjczyk Robert 
Lambert. Trenerem zostaje kolejny z wielkich lu-
belskich żużlowców, Dariusz Śledź. „Na papierze” 
skład wygląda imponująco i wszyscy w kraju zadają 
sobie pytanie, jak to możliwe, że tak znakomitych 
zawodników udało się nakłonić do startów na trze-
cim poziomie rozgrywkowym. – Jestem pewien, że 
przekonaliśmy ich bardzo jasno zarysowaną wizją 
drużyny, wyraźnie sprecyzowanymi celami sportowymi 
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i długofalowym projektem żużla w Lublinie. Nikt nie 
miał zamiaru po prostu sobie pojeździć. Nie chcieliśmy 
reaktywować speedway’a tylko po to, żeby znów był 
w naszym mieście, tylko chcieliśmy od razu awansować. 
To było jasne od samego początku. Myślę też, że za-
wodnicy widzieli, jak do sprawy podchodzą działacze, 
i szybko zorientowali się, jak bardzo nam zależy na 
spektakularnym powrocie – opowiada Jakub Kępa.

Założenie bazy górskiej
Luty 2017. W lubelskim klubie wszystko dzia-

ła, jak w perfekcyjnej machinie. Zespół (razem 
z zawodnikami zagranicznymi!) kilka razy spotyka 
się w komplecie. Drużyna wspólnie trenuje i od-
poczywa, budowany jest tak ważny „team spirit”. 
Wszyscy lepiej się poznają i planują sezon, a moto-
cykle żużlowe pojawiają się na lubelskiej starówce! 
Powstaje profesjonalny film promocyjny, w którym 
zawodnicy prezentują siebie, sprzęt i barwy klubowe 
w najbardziej charakterystycznych miejscach Lubli-
na. Produkcja odbija się szerokim echem w kraju, 
nikt już nie ma wątpliwości, że Motor jedzie we 
właściwym kierunku. Wszyscy czekają na pierwszy 
mecz! – Nigdy nie brałem udziału w czymś takim, ale 
cała ta akcja z motocyklami w różnych częściach miasta 
bardzo mi się podobała (śmiech). Lublin od razu mnie 
urzekł, a ja przekonałem się, jak dobrze funkcjonuje 
klub – mówił wtedy Robert Lambert.

Pierwsze wyjście 
w górę i zakładanie 
poręczówek

22 kwietnia 2017. Ekipa wychodzi z bazy i za-
kłada pierwszy obóz. SpeedCar Motor Lublin in-
auguruje rozgrywki meczem z TŻ Ostrovią. Ponad 
siedem tysięcy kibiców oklaskuje wysokie zwycię-
stwo „Koziołków”. Najwięcej punktów dla Motoru 
zdobywają Miesiąc i Jeleniewski. Wszystko układa 
się doskonale. Żużel na dobre wraca nad Bystrzycę. 
– Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony liczbą kibiców. 
Atmosfera była znakomita, a nie wiedziałem jeszcze 
wtedy, że to był dopiero przedsmak tego, co czekało nas 
w Lublinie w kolejnych meczach. Wygląda na to, że 
kibice też potrzebowali się rozgrzać po długiej przerwie 
– żartuje Miesiąc.

14 maja – 3 czerwca. Każda wyprawa to nie tyl-
ko spektakularny atak na szczyt, ale też tygodnie 
mozolnej pracy w skale. Lublinianie kroczą w lidze 
od zwycięstwa do zwycięstwa, a na mecze przycho-
dzi coraz więcej kibiców. Motor wygrywa siedem 
kolejnych spotkań i jest liderem ligi. W mieście na 
dobre wraca moda na speedway. Znów dobrze jest się 
pokazać na zawodach, na trybunach zasiada średnio 
ponad 7 tysięcy widzów, starzy kibice przyciągają na 
stadion nowe pokolenie fanów, wszyscy cieszą się 
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sukcesami drużyny. Nie wszystkie zwycięstwa przy-
chodzą łatwo – mecze ze Startem Gniezno i KSM 
Krosno decydują się w ostatnich wyścigach! – Byłem 
w szoku! Nigdy nie sądziłem, że na trzecią ligę może 
przychodzić tak wiele ludzi i że atmosfera na meczach 
może być tak niewiarygodna. To było coś niesamowi-
tego, dzięki fanom, w każdym meczu u siebie chciało 
się jechać na maksa. Zakochałem się w Lublinie – eks-
cytował się Pedersen.

Pierwsze załamanie 
pogody

11 czerwca 2017. Nikt nie liczył na to, że wszyst-
ko będzie się układać perfekcyjnie przez cały sezon. 
Motor przegrywa w Gnieźnie pierwszy mecz w roku. 
Przegrywa wysoko i wszyscy w klubie wiedzą, że taki 
zimny prysznic może tylko zmobilizować zawodni-
ków. Drużyna bierze się w garść, organizowane są 
dodatkowe treningi, przychodzą kolejne zwycięstwa 
i Motor kończy sezon zasadniczy na 2. miejscu. – 
Wiadomo, że chcieliśmy być pierwsi, żeby decydującą 
walkę o awans stoczyć na swoim torze. To się jednak 
nie udało, ale taki jest sport. Widzieliśmy naszych za-
wodników i byliśmy pewni, że są bardzo zdetermino-
wani i niezależnie od wyników fazy zasadniczej dadzą 
z siebie wszystko w playoffach. Nikt ani na moment nie 
zwątpił w awans – wspomina Więckowski.

Pierwszy atak 
szczytowy i zejście do 
lasu

Przed najważniejszymi meczami sezonu do 
drużyny dołącza utalentowany wychowanek, Oskar 
Bober. Ściągnięcie młodego żużlowca jest strzałem 
w dziesiątkę. Lublinianin dodaje skrzydeł zespoło-
wi i jest kluczową postacią zwycięskich półfinałów 
z Ostrovią. Na stadionie przy Alejach Zygmuntow-
skich pada kolejny frekwencyjny rekord. – Ten sezon 
nie układał się po mojej myśli, dlatego bardzo cieszyłem 
się z powrotu do Lublina na kluczowe mecze. A kiedy 
zobaczyłem trybuny na półfinale, byłem już pewien, że 
to dobra decyzja. Cieszę się, że pomogłem chłopakom 
– mówił Bober.

10 i 17 września. Ekipa dociera do decydującego 
dwumeczu. Finałowe starcie ze Startem ma wyłonić 
zwycięzcę ligi. Motor wygrywa pierwszy mecz u siebie 
dziesięcioma punktami. Rewanż w Gnieźnie ma niesa-
mowity, wręcz filmowy przebieg. Każdy wyścig przy-
bliża do awansu raz jedną, raz drugą drużynę. Upadki, 
wykluczenia i defekty dodają tylko dramaturgii. 
Ostatecznie triumfują gnieźnianie. Motorowi zostaje 
jeszcze walka o awans w barażach z przedostatnim 
zespołem 1. ligi. – To był najtrudniejszy moment sezo-
nu. Byliśmy tak blisko, a jednak się nie udało. Osobiście 

Aleksandra Marmuszewska - Prezes KM Cross Lublin, Piotr Więckowski - menager Speed Car 
Motor Lublin, Jakub Kępa - dyrektor sportowy Speed Car Motor Lublin
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bardzo to przeżyłem. Nie mogłem znaleźć sobie miejsca 
i musiałem uciec na chwilę od tego wszystkiego. Na kilka 
dni zaszyłem się w lesie, mam takie swoje miejsce, gdzie 
mogę się wyciszyć i przemyśleć wiele spraw. Podczas spa-
cerów wydeptałem tam chyba ze sto kilometrów nowych 
ścieżek (śmiech). Teraz z tego żartuję, ale wtedy to był 
naprawdę bardzo trudny czas dla nas wszystkich. Wie-
działem jednak, że musimy się pozbierać i ja też mam 
dać chłopakom sygnał, że walka jeszcze trwa. Wróciłem 
do Lublina, spotkaliśmy się i powiedzieliśmy sobie, że jest 
robota do skończenia. Dzisiaj wiem, że te dni w dużej 
mierze zbudowały naszą drużynę. Mobilizacja i chęć 
zwycięstwa były ogromne i widziałem w zawodnikach gi-
gantyczną wolę walki. Wszyscy chcieliśmy dać kibicom tę 
radość, którą obiecaliśmy. Nie było innej drogi – wszystkie 
ręce na pokład i wzięliśmy się do harówy przed barażami 
– mówi dyrektor sportowy Jakub Kępa.

Drugi atak szczytowy  
i flaga na szczycie

1 października 2017. Motor walczy w Rzeszowie 
w pierwszym meczu barażowym z miejscową Stalą. 

Lubelscy kibice znów zadziwiają wszystkich. Nawet 
na finał Ekstraligi we Wrocławiu za Unią Leszno nie 
przyjechało tak wielu fanów! Przy wsparciu ponad 
tysiąca gardeł Motor wygrywa na wyjeździe i bardzo 
zbliża się do upragnionego awansu. Drużyna pokazu-
je wielki charakter, waleczność i odporność psychicz-
ną, pokonując rywala z wyższej klasy rozgrywkowej 
i to na jego terenie. – Szybko przenieśliśmy się z piekła 
do nieba, bo o ile poprzedni mecz w Gnieźnie był dla 
nas bardzo smutny, to spotkanie w Rzeszowie jest na 
pewno jednym z najjaśniejszych punktów tego sezonu. 
Nasi kibice są fantastyczni i udowodnili to po raz kolej-
ny na tym wyjeździe. Cała drużyna była im wdzięczna. 
Dla takich ludzi warto się ścigać – wspomina Piotr 
Więckowski.

8 października 2017. Motor stawia kropkę nad 
„i”. W rewanżu drugi raz pokonuje Stal i awansuje 
do 1. ligi. Pierwszy raz w historii zespół lubelski 
gwarantuje sobie promocję do wyższej ligi w rywa-
lizacji barażowej. Zawodnicy Motoru spełniają wiel-
kie marzenie kibiców i dają Motorowi upragniony 
awans. Mimo zimna i mżawki stadion znów jest 
pełny i nikt nie opuszcza go po ostatnim wyścigu. 
Trwa niekończąca się feta, a fani świętują wspólnie 

34 magazyn lubelski (50) 2017



z zawodnikami. Żużlowcy z pucharem i szalikami 
klubowymi przeskakują ogrodzenie i tańczą razem 
z kibicami. Ktoś zdziera gardło, ktoś płacze ze wzru-
szenia. Na szczycie, po ciężkiej wspinaczce i hektoli-
trach wylanego potu, panuje euforia. Motor wraca na 
salony, a miasto kolejny raz dowodzi, że Lublin – to 
żużel. – Nigdy nie zapomnę tego meczu i zwycięskiej 
fety z kibicami. Przeżywałem to szczególnie, bo przecież 
jestem stąd, to moje miasto, mój tor i moi przyjaciele. 
Nie było łatwo, zaliczyliśmy wpadkę, ale podnieśliśmy 
się i udowodniliśmy swoją wartość. Jestem dumny z ko-
legów z drużyny, klubu i przede wszystkim – kibiców. 
Oni nakręcali nas do walki. Dla takich ludzi warto 
w ogóle uprawiać sport – podsumował ostatni mecz 
kapitan Daniel Jeleniewski.

Zejście do bazy
9 października 2017. Po zwycięskim barażu świę-

towanie przenosi się na ulice Lublina. Najpierw, 
w części oficjalnej, zawodnicy dziękują sponsorom, 
władzom miasta i kibicom. Potem drużyna wspólnie 

fetuje pomyślne zakończenie sezonu, a Oskar Bober 
popisuje się znajomością niezliczonej liczby przyśpie-
wek o Motorze. Ostatni członkowie ekipy wracają 
do domów o poranku następnego dnia. Miasto jest 
szczęśliwe. Po niezapomnianym sezonie Motor Lu-
blin awansował do 1. ligi. Grupa pasjonatów udo-
wodniła, że nie ma rzeczy niemożliwych. Okazało 
się, że przy odpowiednim zaangażowaniu, chęci do 
pracy i determinacji można w ciągu roku odbudować 
klub i zrealizować wielki sportowy wynik. Ale awans 
nie jest największym sukcesem ludzi zarządzających 
Motorem. Oni osiągnęli znacznie więcej. Przywrócili 
do życia historię i wspaniałe wspomnienia, rozkochali 
w żużlu nowe pokolenie kibiców i po przeszło dwu-
dziestu latach znów zapełnili stadion przy Alejach 
Zygmuntowskich. Dali miastu radość i powód do 
dumy. Pokazali, że warto inwestować w sportowy 
projekt, który jednoczy lublinian i nie tylko. Dowie-
dli, gdzie bije sportowe serce Lublina i umożliwili 
przeżywanie najwspanialszych emocji najlepszym 
kibicom w Polsce. To musi się opłacić! 

R e k l a m a



Firma MAN, znany monachijski producent 
samochodów ciężarowych, wkracza w segment 
samochodów dostawczych. Co z tego wyszło? 
Zobaczmy. 

Samochód, który testowaliśmy, to wersja w za-
budowie furgon. Auto wyposażone zostało w naj-
mocniejszą jednostkę napędową przeznaczoną dla 
tej rodziny pojazdów – wysokoprężny silnik BiTur-
bo o pojemności 1968 cm³ i mocy 177 KM. No cóż, 
fakt, że pierwszy silnik wysokoprężny do pojazdów 
użytkowych został zbudowany przez Rudolfa Diesla, 
pracownika firmy MAN, zobowiązuje. Jednostka 
musi być i jest udana. 

Jeżeli chodzi o rodzaj napędu, to nasz miał 

przedni, ale jak nam wiadomo, klienci mogą zde-
cydować się na wszystkie dostępne technicznie ro-
dzaje napędu, włącznie z 4x4, przy zastosowaniu kół 
tylnych pojedynczych lub bliźniaczych. 

Po zajęciu miejsca za kierownicą stwierdzamy, 
że przestronna kabina robi naprawdę dobre wra-
żenie. Zarówno tapicerka na fotelach, jak i plasti-
ki sprawiają wrażenie takich samych, jak używane 
w samochodach osobowych. Jednak jak zapewnia 
producent, w naszym aucie zastosowana została 
tapicerka o podobnych właściwościach, co w sa-
mochodach ciężarowych, tj. o zwiększonej wytrzy-
małości i odporności na ścieranie. 

W testowanej wersji kabina była trzyosobowa. 
Fotele w części pasażerskiej są pojedyncze i mają 

moto

tekst Piotr Nowacki, foto Marek Podsiadło

MAN TGE 
– komfort z codzienną użytecznością

36 magazyn lubelski (50) 2017



możliwość kładzenia oparcia, tak że kierowca może 
przekształcić je w stolik. Pod siedziskami znaj-
duje się kufer na tyle duży, że można przewozić 
w nim wszelkie przydatne do pracy akcesoria. 
Producent przewidział także oddzielne gniazdo 
do podłączenia lodówki. Kufer nie jest jedynym 
przydatnym schowkiem w kabinie. Naszym zda-
niem ilość schowków i półek oraz ergonomia ich 
rozmieszczenia jest naprawdę imponująca. Na całej 
szerokości podszybia znajdują się trzy oddzielne 
komory, np. na dokumenty, którymi na co dzień 
posługują się kierowcy-urzędnicy. Producent 
uwzględnił także tych bardziej nowoczesnych, 
korzystających z dokumentów w wersji elektro-
nicznej, oferując w wyposażeniu MAN TGE aż 
cztery gniazda do podłączania urządzeń elektrycz-
nych oraz wejście USB. Przełączniki do sterowania 
dwustrefową klimatyzacją, urządzeniami mobilny-
mi, radiem zostały rozmieszczone tak, aby można 
było z nich korzystać w sposób jak najbardziej 
intuicyjny. Większość z tych czynności może być 
wykonana także z wielofunkcyjnej kierownicy. Je-
żeli chodzi o stanowisko pracy kierowcy, grzechem 
byłoby nie wspomnieć o fotelu, na którym zasiada 
dowodzący tą jednostką. To fotel zamortyzowany 
z możliwością ustawienia twardości w zależności 
od wagi. Dodatkowo posiada aż 14 możliwości 
ustawień, w tym podparcie lędźwiowe regulowa-
ne w czterech płaszczyznach, dwa podłokietniki 
i ...naprawdę czujemy się jak w domu na wygod-
nym fotelu przed telewizorem. 

Przechodząc do oceny części tylnej (bagażowej), 
stwierdzamy, że jesteśmy zaskoczeni możliwością 
załadunkową auta. Przestrzeń towarowa jest na-
prawdę duża. Mieści się tam sześć palet. Samochód 
można załadować zarówno przez tylne, jak i boczne 
drzwi. Niewątpliwie ułatwia to pracę. Zaskocze-
niem jest wysokość tylnego progu załadowczego, 
która wynosi tylko 37 cm od powierzchni dro-
gi, co dodatkowo ułatwia umieszczenie towaru 
w samochodzie.

Nasza krótka przygoda z MAN-em, choć 
w większości odbywała się w mieście i przy nie-
wielkim załadunku towarowym (na poziomie 500 
kg), pozwala na stwierdzenie, że jest to samochód 
oszczędny jeśli chodzi o zużycie paliwa. Ta prawie 
180-konna jednostka zadowoliła się średnim zuży-
ciem na poziomie 8,2 l/100 km. To naprawdę dobry 
wynik kształtujący się na poziomie aut osobowych. 
Trzeba przy tym podkreślić, że wcale nie zabiega-
liśmy o najniższe zużycie.  

Podsumowując, MAN zaproponował klientom 
ciekawy samochód dostawczy.  Niewątpliwymi 
zaletami są duża, dobrze dostępna przestrzeń to-
warowa, ekonomiczny (jak na te parametry) silnik, 
długie okresy przeglądowe oraz naprawdę wygodna 
kabina kierowcy. Czyli cztery w jednym. 
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Grand Prix Yacht Klubu Polski Lublin to regaty 
rozgrywane na Zalewie Zemborzyckim już od 
kilku lat. W całym sezonie są organizowane w 
sumie cztery edycje, a do końcowej klasyfikacji 
liczy się suma ze wszystkich regat. W tym 
roku pierwsze spotkanie rozpoczynające sezon 
odbyło się w maju, kolejne zainaugurowało 
wakacje, trzecie to regaty 40-lecia „Biegnącej 
po falach”, od nazwy najpiękniejszego 
mazurskiego żaglowca. Czwarte i ostatnie 
starcie to Regaty o Puchar Komandora, 
jednocześnie zamykające sezon, które odbyły się 
7 października. W regatach tych uczestniczyły 
załogi w składzie adekwatnym do danej klasy: 
omega (klasa narodowa), optymist (klasa dla 
dzieci i młodzieży), jachty kabinowe, 420 oraz 
open (klasa dla jachtów o różnym ożaglowaniu i 
konstrukcji). W sumie wystartowało 11 jachtów, 
a wiek zawodników był niemal nieograniczony, 
od 7 do 65 lat, co przyczyniło się do rodzinnej 
atmosfery całej imprezy. W gronie finalistów 
znaleźli się: Andrzej Obel, Wojciech Kosmala, 
Marcin Igras, Lidia Łukasik i Kacper Lipski. 

sport

ŻAGLENAD ZEMBORZYCKIM
tekst Aleksandra Biszczad, foto Krzysztof Stanek





Yacht Klub Polski Lublin 
oprócz organizacji Grand Prix 
był również organizatorem 
Regat o Błękitną Wstęgę Za-
lewu Zemborzyckiego. Klub 
prowadzi szkolenia na stopnie 
żeglarskie, rejsy mazurskie na 
kultowym żaglowcu „Biegnąca 
po falach” oraz rejsy po mo-
rzach ciepłych i chłodnych. W 
klubie od tego roku wznowio-
no działalność sekcji młodzie-
żowej, gdzie jest prowadzone 
szkolenie regatowe na jach-
tach klasy Omega. Yacht Klub 
jest niekomercyjnym przed-
sięwzięciem skupiającym ludzi 
ceniących wolność, jaką daje 
żeglowanie, i kultywujących 
tradycje jachtingu żaglowego. 
(ag) 



motoryzacja

WILGOĆ W AUCIE – jak się jej pozbyć

Najczęstsze miejsca lub powody dostawania się 
niechcianej wody lub wilgoci do auta to: 
• montaż przedniej szyby – rzadko, ale zdarza się, że 

po wymianie przedniej szyby dochodzi do sytuacji 
w której pozostaje, w wyniku niedopatrzenia mon-
tującego, otwór w jej uszczelnieniu. Nawet niewielka 
przerwa w uszczelce w zupełności wystarczy do prze-
siąkania wody do środka pojazdu. Taka nieszczelność 
jest o o tyle niebezpieczna, że może powodować 
kapanie wody na wrażliwe elektroniczne podzespoły, 
których największe skupisko znajduje się tuż pod 
przednią szybą, czyli w desce rozdzielczej pojazdu;

• niedrożność odpływów podszybia szyby przedniej 
– zbierający się brud oraz spadające liście powodują 
często zatykanie się kanałów odpływowych. To jest 
to miejsce pomiędzy szybą przednią a maską samo-
chodu. Po kilku latach, szczególnie w samochodach 
parkowanych pod drzewami, zapchane kanały odpły-
wowe to dolegliwość niemalże nieunikniona;

• zapchany filtr kabinowy – zabity brudem, w tym 
również liśćmi, zmniejsza lub w ekstremalnej sytu-
acji niemalże całkowicie blokuje przepływ powietrza 
z zewnątrz do wewnątrz pojazdu. Wymianę filtra ka-
binowego należy przeprowadzić minimum raz w roku, 
my natomiast zalecamy robić to najlepiej dwa razy do 
roku – na wiosnę i pod koniec jesieni, czyli tuż przed 
zimą, gdy parowanie szyb znacznie utrudnia eksplo-
atację każdego pojazdu. Warto taką usługę zlecić za-
kładowi, który serwisuje Państwa klimatyzację, co 
pomoże uniknąć pomyłki w doborze odpowiedniego 
filtra i coraz częściej pojawiającego się kłopotliwego 
sposobu montażu w nowych samochodach;

• zużyte uszczelki drzwi – z wiekiem niestety guma 
poddaje się starzeniu, przez co staje się mniej ela-
styczna, kruszeje i odpada, tworząc nieszczelności. 
Do tego wystarczy dodać z czasem rozregulowane, 
opadające drzwi i już mamy gotową nieszczelność, 
przez którą może dostawać się woda niemalże 
strumieniami; 

• nieszczelny szyberdach – podobnie jak w przypad-

ku uszczelek drzwi, również i tu uszczelki ulegają 
z czasem naturalnemu uszkodzeniu, ale również 
brak serwisu mechanizmu może przyczynić się do 
ich mechanicznego uszkodzenia. Niestety więk-
szość napraw związanych z szyberdachem zwykle 
jest dosyć kosztowna;

• brak korków odpływowych w podłodze – rzadkie 
zjawisko, ale również spotykane. W wyniku działań 
np. blacharzy po naprawie podłogi mogą zapomnieć 
oni o ponownym założeniu fabrycznych korków 
serwisowych; 

• naturalne nanoszenie wilgoci do auta – w postaci 
błota lub śniegu na butach. W trosce o poszanowa-
nie swojego lub czyjegoś auta warto zatem otrzepać 
buty przed wejściem do niego.
Gdy już zdiagnozujemy, skąd bierze się woda, pozo-

staje usunąć wilgoć, która już powstała. Jeżeli wody jest 
stosunkowo niedużo, to najlepszym sposobem pozbycia 
się jej z tapicerki i wykładziny jest wysypanie w danym 
miejscu żwirku dla kota. Żwirek jest zwykle bezzapa-
chowy, świetnie absorbujący wodę. Po jakimś czasie 
zmienia on kolor, informując tym samym, że trzeba go 
wymienić. Najlepiej wtedy wciągać go przemysłowym 
odkurzaczem odpornym na zasysaną wodę. Czynność 
należy powtórzyć do czasu, aż pozostawiony żwirek bę-
dzie zostawał suchy. Jeżeli natomiast wody zgromadziła 
się duża ilość, to niestety pozostaje jedynie udać się 
do specjalnego serwisu dysponującego nagrzewnicami 
nadmuchowymi. Niezalecane jest stosowanie domo-
wych „farelek” i zostawianie ich w samochodzie np. na 
noc, ponieważ istnieje poważne ryzyko pożaru. 

Na koniec zachęcamy wszystkich użytkowników 
pojazdów do używania klimatyzacji przez cały rok, 
również w zimie. Błędne jest przeświadczenie, że kli-
matyzacji używamy tylko w lecie i tylko do chłodzenia. 
Obok możliwości chłodzenia należy również pamiętać, 
że klimatyzacja osusza auto (!). Zatem nie jest błę-
dem ustawienia temperatury w zimie np. na 21 st. C 
i włączenie klimatyzacji – to tylko wspomoże proces 
osuszenia pojazdu. 

Masz często zaparowane szyby w samochodzie? – wiedz, że dzieje się coś złego! Wilgoć 
bagatelizowana przez miesiące lub lata będzie miała bardzo kosztowne skutki. To pewne jak 
w banku, pozostaje tylko kwestia, w jakiej skali występuje i jak długo na te skutki trzeba 
poczekać. Okazuje się, że przyczyn takiej sytuacji może być wiele. Z większością możemy 
poradzić sobie sami, w przypadku poważniejszych musimy zwrócić się do specjalisty. 

EKSPERT RADZI

Michał Staniszewski

AUTOPOLAR |Wyzwolenia 93 | 20-368 Lublin |  815 325 500 
885 235 500
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I JAZZ
Mao Zedong
Pekin, 

tekst Marta Mazurek
foto Mariusz Bogdanowicz

Na lot z Warszawy do Pekinu, z przesiadką np. w Kijowie, trzeba 
sobie zarezerwować co najmniej 14 godzin. Po wylądowaniu 
na stołecznym lotnisku, drugim co do wielkości na świecie, 
położonym 20 km od centrum Pekinu, w oczy rzucają się od razu 
dwie rzeczy – bardzo szczupli Chińczycy i wszechogarniający 
smog. Niektórzy do silnych pierwszych wrażeń zaliczają też 
rozczarowanie chińską kuchnią. A mimo to możliwość spędzenia 
choćby kilku dni w Pekinie jest przygodą życia.
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W Chinach wszystko jest duże i daleko. Lotnisko 
obsługuje rocznie ponad 30 milionów podróżnych, 
hotele jednorazowo oferują noclegi dla kilkuset osób 
w ciągu doby, przemieszczenie się metrem z jed-
nego końca miasta na drugi koniec zajmuje nawet 
kilka godzin (nic dziwnego, 17 linii liczy 240 stacji 
i prawie 600 km długości). W godzinach szczytu 
pracują tu etatowi popychacze, dzięki czemu prze-
jazd do kolejnej stacji odbywa się w pozycji, w jakiej 
zostało się upchanym. Pekin jest ogromnym węzłem 
komunikacyjnym i widok rikszy już dawno został 
zastąpiony tuc tacami – miniaturowymi wagonika-
mi z napędem na prąd i elektrycznymi miniautami. 
Stolica Państwa Środka (w Chinach używana nazwa 
to Beijing) liczy obecnie 20 milionów mieszkańców 
i 5 milionów samochodów. Jak widać, o intymność 
raczej może być trudno.

Kiedy niebo nie jest 
brązowe

Na zwiedzanie Pekinu najlepiej wybrać się w cza-
sie świąt narodowych, kiedy nie pracują zakłady prze-
mysłowe, dzięki czemu smog jest mniejszy, a niebo 
bywa niebieskie. Można wówczas w miarę swobodnie 
poruszać się po mieście, bez zagrożenia nabawie-
nia się zapalenia spojówek, krtani czy oskrzeli i bez 
ochronnej maski na twarzy. Na satysfakcjonujące 
poznanie Pekinu trzeba przeznaczyć przynajmniej 
tydzień, choć zdarzają się i trzydniowe eskapady, 
a nawet dwu. Poszczególne miejsca znajdują się 
w dużej odległości od siebie, a każde z nich wymaga 
minimum kilku godzin uwagi. Listę absolutnych 
atrakcji turystycznych otwiera Wielki Mur (system 
fortyfikacji, którego pierwsza wersja powstała w III 
w p.n.e.), najbardziej charakterystyczny obiekt na 
ziemi widziany z kosmosu. Znajduje się zaledwie 
godzinę drogi od Pekinu. Mur liczy 2400 km, ale 
dla zwiedzających dostępnych jest kilka jego od-
cinków – Jinshanling, Mutianyu i Gubeikou oraz 
ten najbardziej komercyjny – Badaling. Na miejsce 
można dostać się autobusem albo kolejką linową, 
a część drogi powrotnej odbyć, zjeżdżając w czymś, 
co przypomina tor bobslejowy. Wybierając się na 
mur, trzeba pamiętać o wygodnych butach, bo forty-
fikacje zostały zbudowane wzdłuż górskich grzbietów 
i składają się z niezliczonych stromych schodów.

Zakazane Miasto
Istnieje powiedzenie, że Zakazane Miasto i Wiel-

ki Mur to dwa miejsca, które powinien zobaczyć 
każdy Chińczyk, i to za życia. Ten największy ga-
barytowo obiekt zabytkowy w Pekinie większość 
zwiedzających uważa za przereklamowany, ale z całą 
pewnością to miasto w mieście znajduje się na szczy-
cie listy „must-see”. Otoczony murem obronnym 

pałac cesarski dynastii Ming i Qing z kompleksem 
placów, ogrodów, fos, bram, świątyń i pawilonów 
został wzniesiony w XV wieku i od początku swojego 
istnienia symbolizował potęgę imperium, niezależnie 
kto w nim mieszkał, czy chińska arystokracja, czy 
mongolski najeźdźca. Pałac był zamieszkiwany przed 
rodzinę cesarską do 1924 roku. Zniszczone podczas 
II wojny chińsko-japońskiej Zakazane Miasto zo-
stało odbudowane w 1965 roku. Niestety, większość 
pałacowych wnętrz jest zamknięta dla zwiedzają-
cych, poszczególne obiekty można jedynie oglądać 
z zewnątrz. Niespełnione oczekiwania rekompen-
suje widok na Zakazane Miasto i całą stolicę Chin, 
jaki rozciąga się ze wzgórza Jingshan, uznanego za 
centralny punkt Pekinu i zwieńczonego buddyj-
ską świątynią. Widziana stamtąd panorama miasta 
uświadamia jego ogrom.

Z wizytą u wujka Mao
Historia Placu Niebiańskiego Spokoju, czyli Tia-

nanmen, sięga 1417 roku. Zbudowany w kształcie 
litery T przez kilka wieków był otoczony siedzi-
bami cesarskich urzędników. Zniszczony podczas 
powstania bokserów został odbudowany z okazji 
10-lecia Chińskiej Republiki Ludowej, stając się 
tym samym największym publicznym placem na 
świecie. Na Tiananmen wszystko ma odpowiednie 
gabaryty – i 38-metrowy pomnik Bohaterów Ludu, 
i Mauzoleum Mao Zedonga, który rządził komuni-
stycznymi Chinami do swojej śmierci w 1976 roku. 
Plac otaczają wysokie latarnie, na jego jednym skra-
ju znajduje się Wielka Hala Ludowa, a na drugim 
Chińskie Muzeum Narodowe – relikty przeszłości, 
które tu, w ChRL, są zdumiewającą rzeczywistością. 
Na plac wchodzimy przez Bramę Niebiańskiego Spo-
koju od strony Zakazanego Miasta, która rozdziela 
świat sprzed rewolucji i świat współczesny. Na bra-
mie znajduje się gigantyczny wizerunek Mao, nad 
którym podczas uroczystości państwowych partyjni 
dygnitarze pozdrawiają defilujące tłumy. Dokład-
nie w tym miejscu w październiku 1949 roku Mao 
proklamował Chińską Republikę Ludową, wiosną 
1976 roku Chińczycy protestowali przeciwko rzą-
dom bandy czworga, a w czerwcu 1989 roku na 
placu doszło do krwawych zamieszek, podczas któ-
rych zginęło ponad 240 osób. Dziś na tym wielkim 
placu każdego ranka na maszt wciągana jest flaga 
państwowa, podczas smogu na monitorach można 
obejrzeć sfilmowane wschody słońca i błękit nieba, 
a gdzieniegdzie widać żołnierzy trzymających wartę 
i policjantów pilnujących porządku.

Rikszą po Hutongu
To tu odnajdujemy prawdziwego ducha Pekinu. 

Hutong to ciągi niewielkich parterowych domów 
z szarej cegły, ze zdobionymi bramami i drzwiami, 
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przedzielonych wąskimi uliczkami ze wspólnymi 
dziedzińcami, pełne knajpek, barów, herbaciarni, 
sklepów z pamiątkami i niewielkimi pensjonatami 
i hostelami. Tak wyglądała duża część mieszkalne-
go Pekinu, zanim nie zaczęły powstawać w stolicy 
w latach 50. i 60. nowoczesne dzielnice. Od średnio-
wiecza do czasów rewolucji kulturalnej mieszkała 
tu arystokracja, rzemieślnicy i kupcy. Po Hutong 
jeżdżą riksze, za kilkadziesiąt juanów można tu od-
być prawdziwą podróż w czasie. To ostatnia chwila, 
aby poznać dzielnice dawnego pekińskiego miesz-
czaństwa. Hutongów jest coraz mniej, ale też jakby 
przeżywają swoją drugą młodość. Można się na nie 
natknąć w kilku miejscach Pekinu, m.in. znajdują 
się na wschód od murów Zakazanego Miasta.

Kaczka po pekińsku
Podobno najlepiej smakuje w Pekinie, ale są 

i tacy, którzy twierdzą, że w Warszawie. Trady-
cyjna Beijing Duck powinna mieć brązową, chru-
piącą skórkę i delikatne soczyste mięso, ale trzeba 
uważać, bo można trafić na udko kurczaka w occie. 
Przy Glozy Plaza znajduje się najstarsza restauracja 
w stolicy. Bianyifang raczy klientów nieprzerwanie 
od 1416 roku kaczką pieczoną w zamkniętym piecu 
i podawaną w zapachach lotosu lub herbaty. Pekin 
pachnie kuchnią od wczesnego rana do zmierzchu. 
Wszelkiego rodzaju punktów gastronomicznych i re-
stauracji jest już ponad 60 tysięcy. Charakterystyczną 
cechą pekińskich kulinariów jest jedzenie przygo-
towywane na ulicznych straganach. Serwowane na 
patykach pieczone skorpiony lub genitalia zwierząt 
wyglądają interesująco, ale nie zawsze znajdują ama-
torów. Tradycyjne jedzenie to wszelkiego rodzaju 
zupy z warzywami, kawałkami mięsa i makaronu, 
niewielkie pieczone pierożki, ryżowe stożki podawane 
na słodko albo słono, bułki przygotowane na parze 

i setki innych smaków, kształtów i zawsze świeżych 
produktów. Dania małe, ale sycące, niekoniecznie na 
słodko, ale zawsze z aromatyczną herbatą.

Do Pekinu na 
„Syntonię”

Gastronomię w Pekinie najlepiej poznawać 
w dobrym towarzystwie. Tak przynajmniej twierdzi 
Mariusz Bogdanowicz, który zabrał LAJF-a w kil-
kudniową podróż do Pekinu w związku z zaprosze-
niem do udziału w największym festiwalu jazzowym 
w Chinach, jakim jest Beijing International Jazz Fe-
stival, a który odbywa się co roku w październiku. 
Mariusz Bogdanowicz Quartet zagrał muzykę z wła-
snej płyty „Syntonia” (z greki: „współbrzmienie”).

Jak się okazało, komunikatywność melodii i pio-
senek sprawdziła się również przed chińską publicz-
nością. – W kwestiach kulinarnych najlepiej jest 
zapytać mieszkających tam Chińczyków, bo można 
się sparzyć. Niespodzianką była np. karta dań i al-
koholi w popularnym klubie jazzowym DDC Duck 
Dawn Club, w której znalazła się napisana w naszym 
ojczystym języku pozycja pod tytułem Spirytus Rek-
tyfikowany. Pobyt w Pekinie budzi mieszane uczucia. 
Np. Zakazane Miasto jest jedną z najsłynniejszych 
atrakcji Chin i zasłużenie, natomiast plac Tianan-
men jest za duży, żeby go przejść w tę i z powrotem, 
bo zajmuje to kilka godzin, co wynika z komuni-
stycznej gigantomanii. Pomimo tego, co dociera do 
nas na temat rozwoju gospodarczego Chin, to jednak 
nie można zapomnieć o tym, że komunizm nadal 
rządzi tu twardą ręką. Ale też nie można Pekino-
wi odmówić egzotyki i uroku – podkreśla Mariusz 
Bogdanowicz. 

44 magazyn lubelski (50) 2017



Cydr Lubelski stał się nieodłącznym elementem DNA Lubelszczyzny. - Wzorcowym 

przykładem głębokiego powiązania gospodarki z lokalną społecznością jest produkt 

regionalny - mówi Robert Ogór, Prezes AMBRA S.A., producenta Cydru Lubelskiego.

W roku 700-lecia Lublina Cydr Lubelski jeszcze mocniej zacieśnił współpracę 

z miastem i regionem. Odkrywanie DNA Lublina - jego historii, tradycji i charakteru 

- było motywem przewodnim ostatniej edycji Lubelskiego Święta Młodego Cydru, 

największej z dotychczasowych. Wyjątkowy był też tegoroczny „młodziak” - pre-

mierowy Cydr Lubelski Młody Niefiltrowany. Powstał z siedmiu odmian lubelskich 

jabłek, z których każda symbolizuje jedno stulecie. To limitowana edycja ze specjalną 

grafiką, stworzoną przez Michała Ćwieka, dyrektora kreatywnego Fundacji Rozwo-

ju Designu LuCreate. Jako tło dla etykiet oraz trójpaka wykorzystano miedzioryt 

Hogenberga i Brauna z 1618 roku, który jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych 

panoram Lublina. Każda butelka w trójpaku jest inna i dopiero ustawione razem 

obok siebie tworzą całą grafikę.

Cydr Lubelski czerpie z bogactwa regionu i stał się jego prawdziwą wizytówką tak 

jak kiedyś wina z Toskanii stały się dumą Florencji. Przypomnijmy, że w lutym 2017 r. 

AMBRA S.A. otrzymała prestiżowy tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego, 

przyznawany wybitnym osobom, instytucjom i firmom, które wniosły istotny wkład 

w promowanie Lubelszczyzny.

- Zarządzanie wizerunkiem Lublina na co dzień realizowane jest przez szereg 

precyzyjnie zaplanowanych działań podnoszących atrakcyjność oferty miasta wśród 

mieszkańców, inwestorów i turystów. Zwieńczeniem tych inicjatyw są lubelskie wyda-

rzenia i produkty turystyczne, które motywują do odwiedzenia miasta, inspirują oraz 

aktywizują środowiska lokalne wokół wspólnych celów - mówi Tomasz Rakowski, 

Zastępca Dyrektora ds. Marketingu Urzędu Miasta Lublin - Zaangażowanie lokalnych 

przedsiębiorstw nie ogranicza się w Lublinie do działań stricte promocyjnych, ale 

poprzez współtworzenie oferty miasta, obrazuje kreatywną przedsiębiorczość, nowa-

torstwo oraz atmosferę tworzenia lubelskich produktów. Jubileuszowa edycja Cydru 

Lubelskiego skutecznie łączy w sobie symbolikę bogatej tradycji i historii miasta oraz 

jego współczesny, dynamiczny charakter.

Podobnego zdania jest Prezes AMBRA S.A.

- Produkt regionalny sam musi czerpać ze swojego naturalnego i społecznego 

środowiska treści oraz siły dla swojego rozwoju. A odnosząc sukces, bez zbędnych 

programów i haseł, jest najlepszą, bo naturalną formą promocji regionu, z którego 

pochodzi. To pokazuje przykład Cydru Lubelskiego. Współpraca i twórcze współdziałanie 

Cydru Lubelskiego z Lublinem tworzą się w sposób naturalny - podkreśla Robert Ogór, 

Prezes AMBRA S.A. - O ile ze strony mądrego biznesu jest to oczywiste, o tyle otwar-

tość miasta na partnerstwo świadczy o dużej dojrzałości i jest nie lada osiągnięciem. 

Współpraca z produktem regionalnym nie wywołuje negatywnych skutków ubocznych, 

gwarantuje miastu harmonijny rozwój na wszystkich płaszczyznach: gospodarczej, 

kulturowej, środowiskowej.

LUBELSKIE ŚWIĘTO MŁODEGO
CYDRU W LICZBACH
700-litrowa beczka została rozbita i zdegustowana 

podczas Lubelskiego Święta Młodego Cydru w ramach 

największego cydrowego toastu w historii Lublina - z okazji 

700-lecia miasta

7 - Cydr Lubelski Młody Niefiltrowany 2017 powstał z sied-

miu odmian lubelskich jabłek, z których każda symbolizuje 

jedno stulecie Lublina

78 - proc. pytanych uważa, że charakter Lublina najlepiej 

oddaje kolor zielony. Zielony był też najchętniej wybieranym 

kolorem w trakcie opisywania emocji, jakie budzi Lublin, 

symbolizując: harmonię, witalność i świeżość. A wszystko 

podczas gry miejskiej Odkrywamy DNA Lublina, która towa-

rzyszyła Lubelskiemu Świętu Młodego Cydru

10 000 – osób wzięło udział w degustacjach kil-

kudziesięciu różnych cydrów, grze miejskiej i koncertach 

podczas Lubelskiego Święta Młodego Cydru

23 – cydry rywalizowały o tytuł Mistrza Cydru 2017 pod-

czas konkursu na domowy cydr zorganizowanego przez Lubel-

skie Stowarzyszenie Miłośników Cydru. Tytuł Mistrza Cydru 

2017 zdobyli Mateusz Bątorek i Mariusz Ziółkowski za CYDR 

DOMOWY WYTRAWNY 2016. Drugie miejsce zajął Michał 

Oleksiński za OPOCZKĘ NIEZNANĄ. Ex aequo na trzecim miej-

scu znaleźli się: Waldemar Cybulak za CZAR CZERNIEJOWA 

2015 oraz Michał Oleksiński tym razem za cydr OPOCZKA 

CESARZ. - Wierzymy, że za kilka lat konkurs Mistrz Cydru 

będzie tak popularny jak konkursy piw domowych. Już dziś 

zapraszamy do udziału w kolejnej edycji - mówi wiceprezes 

Lubelskiego Stowarzyszenia Miłośników Cydru Tomasz Solis

CYDROWY 
POTENCJAŁ 
LUBELSZCZYZNY
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Media społecznościowe mają w obecnych cza-
sach wielką moc, wie to każdy specjalista od mar-
ketingu. To na interaktywnych profilach w sieci 
dzieje się najwięcej i to tam można zareagować naj-
szybciej. Nic dziwnego zatem, że korzystają z nich 
nie tylko prywatne firmy czy znane osoby, ale także 
instytucje publiczne i szkoły wyższe. W środowisku 
akademickim Lublina zdecydowanie na tym tle 
wyróżnia się największa uczelnia, jaką jest Uni-
wersytet Marii Curie-Skłodowskiej.

UMCS ma profile na ośmiu platformach spo-
łecznościowych. Media społecznościowe uczelni 
propagują nowoczesną naukę, kulturę oraz sport. 
Uniwersytet buduje w sieci wizerunek miejsca przy-
jaznego studentowi, bliskiego mu oraz angażujące-
go się w życie codzienne mieszkańców miasteczka 
akademickiego oraz całej społeczności akademickiej 
UMCS. Uczelnia aktywnie uczestniczy też w życiu 
Lublina i często udostępnia informacje oraz zdjęcia 
przedstawiające wydarzenia w mieście.
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Profil Uniwersytetu na Facebooku istnieje 
już od 2010 roku. Zamieszczane są tam wszystkie 
najistotniejsze informacje, a także aktualne zdjęcia 
udostępniane przez społeczność akademicką oraz 
absolwentów uczelni. Przedstawiciele uniwersytetu 
systematycznie prowadzą konwersacje na Facebooku 
i w komentarzach pod postami. Angażują także 
obserwujących i doceniają ich aktywność poprzez 
organizowanie konkursów z ciekawymi upominkami.

Na Instagramie oficjalny profil uczelni funk-
cjonuje prawie dwa lata i ma już ponad 4 tysią-
ce obserwujących użytkowników. Jest jednym 
z najpopularniejszych w Polsce uniwersyteckich 
profili instagramowych. Spośród wszystkich 
szkół wyższych UMCS znajduje się na 7. miejscu 
pod względem liczby obserwujących na Instagra-
mie. Jeśli wziąć pod uwagę same uniwersytety, 
wówczas uczelnia znajduje się w ścisłej piątce.  
Już od dłuższego czasu Instagram uczelni jest także 
tworzony przez studentów i mieszkańców Lublina, 
których fotografie często udostępnia. Dzięki temu 
Uniwersytet uczestniczy w radosnych chwilach 
studentów – zdanych egzaminach, obronach prac 
dyplomowych czy absolutoriach. Pokazuje również 
chwile intensywnej i wytężonej nauki, wydarzenia 
kulturalne i naukowe oraz codzienność mieszkańców 
Lublina.

Kolejnym medium lubelskiej uczelni jest 
UMCSTube, czyli kanał na Youtube gromadzący 
wszystkie filmy, jakie dotyczą życia na uczelni. 
Materiały filmowe tworzone są zarówno przez Biuro 
Promocji, jak i studentów, pracowników, a także 
Telewizję Akademicką TV UMCS. 

Popularność uczelnianego Snapchata, czyli 
aplikacji umożliwiającej wysyłanie zdjęć i krótkich, 
10-sekundowych filmików, najbardziej zauważalna 
jest wśród młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Profil 
Uniwersytetu na Snapchacie jest także obserwowany 
przez kandydatów na studia oraz studentów, którzy 
często się na nim udzielają, przesyłają swoje snapy 
i zadają wiele ciekawych pytań. 

Z kolei na Twitterze zamieszczane są krótkie 
komunikaty prasowe oraz zapowiedzi najważniej-

szych wydarzeń. Tumblr, Flickr oraz Pinterest są 
natomiast portalami społecznościowymi, wypełnio-
nymi zdjęciami przedstawiającymi życie studenckie 
oraz dokumentującymi to wszystko, co dzieje się 
na Uczelni: relacje z konferencji naukowych, debat, 
warsztatów lub uroczystości okolicznościowych. 

Życie naukowe, kulturalne oraz sportowe spo-
łeczności uczelnianej jest wyjątkowo bogate i pod-
czas roku akademickiego naprawdę intensywne, 
a studencka kreatywność często potrafi zaskoczyć 
redaktorów mediów społecznościowych. Jak twierdzą 
przedstawiciele UMCS, ich kanały społecznościowe 
rozwijają się w dobrym, zamierzonym kierunku. 
Widać to w zwiększonej liczbie polubień indywi-
dualnych postów, w częstszym robieniu zdjęć na 
miasteczku akademickim oraz ich udostępnianiu po 
to, aby administratorzy kont UMCS mogli je znaleźć 
i przekazać dalej. Uczelnia dzięki ożywionej i aktyw-
nej działalności w sieci staje się bliższa studentom 
oraz uczestniczy w ich codzienności. 

Uczelnia zaprasza do współpracy wszystkich 
zainteresowanych współtworzeniem uniwersytec-
kich mediów społecznościowych! Jeśli lubicie robić 
zdjęcia, uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych 
oraz rozwijacie swoje talenty – nadsyłajcie fotografie 
i filmy na adres: media@umcs.pl. Osoby posiadają-
ce konto na Instagramie, powinny oznaczać zdjęcia 
hashtagiem #umcs. 

Razem stwórzmy ogromną społeczność miłośni-
ków Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz 
Lublina!
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kultura – okruchy

Kolekcja Mistrzów

Muzeum KUL wyrasta na ważny muzealniczy adres w Europie. „Boznańska, Wyczółkowski, 
Dunikowski i inni. Kolekcja Mistrzów Krzysztofa Musiała” to kilkanaście stylów, ponad 40 
wybitnych nazwisk i przeszło 80 dzieł malarstwa polskiego i rzeźby, które są prezentowane 
na otwartej właśnie wystawie czasowej na KUL. Zbiór jest częścią prywatnej kolekcji sztuki 
polskiej wartej kilkanaście milionów złotych i należącej do mieszkającego w Andaluzji 
Krzysztofa Musiała. Fascynacja kolekcjonera polskim malarstwem zaczęła się od obrazów 
Olgi Boznańskiej ( obecnie posiada on największy prywatny zbiór jej obrazów ). Oprócz 
prac Boznańskiej możemy podziwiać także dzieła twórców Młodej Polski (m.in. Juliana 
Fałata, Jana Stanisławskiego, Leona Wyczółkowskiego) oraz dwudziestolecia międzywojen-
nego (m.in. Eugeniusza Zaka, Leopolda Gottlieba, Meli Muter, Tadeusza Makowskiego, 
Leona Chwistka, Xawerego Dunikowskiego).Wystawa jest wydarzeniem towarzyszącym 
obchodom jubileuszu 100-lecia KUL, a można ją oglądać do 17 czerwca 2018. (maz)  
 

(sta)

Konfrontacje Teatralne
Dziesięciodniowa uczta teatralna pod nazwą Konfrontacje Teatralne ponownie ściągnęła 
do Lublina wspaniałych artystów i miłośników teatru. 22. edycja festiwalu skupiła się 
wokół alternatywnej rzeczywistości, utopii, nieracjonalnych rozwiązań i trudnych pytań. 
Organizatorzy chcieli skłonić do refleksji nad kondycją współczesnego świata: Oswojony 
świat przestaje być zrozumiały i wymyka nam się z rąk, a stosowane dotąd rozwiązania 
nie sprawdzają się. A co jeśli…? Pytań postawiono wiele, a sztuka starała się na nie od-
powiedzieć. W programie znalazło się ponad dwadzieścia spektakli z Polski (Teatr Nowy, 
TR Warszawa, Teatr Polski w Poznaniu, Teatr Polski w Bydgoszczy), zagranicy (Filipiny, 
Słowenia, Francja), a z racji jubileuszu 700-lecia Lublina wystąpiła również wyjątkowo 
liczna reprezentacja spektakli teatrów lubelskich. W wydaniu lubelskich artystów można 
było zobaczyć najnowszy spektakl Leszka Mądzika „Gorset”, „Diabeł i tabliczka czekolady” 
Teatru Osterwy, „Ponowne zjednoczenie Korei” Sceny In Vitro i „Punkt Zero. Łaskawe” 
Teatru Provisorium. Jednak Konfrontacje nie skupiają się tylko na teatrze, to również bo-
gaty repertuar filmowy, taniec w wykonaniu grupy Dance On Esemble z Berlina, premiera 
książki „Próby z Dostojewskim i inne wykłady lubelskie”Cezarego Wodzińskiego, koncert 
Roberta Piotrowicza, dyskusje, debaty i filozoficzne biesiady. (ag)

Wizje
Muzeum Regionalne w Krasnymstawie w inte-
resujący sposób zaakcentowało swoją obecność 
na wystawienniczej mapie Lubelszczyzny. Wraz 
z ProjectArt i Dworem Kultury w Wierzbicy 
zaprezentowało prace artystów uczestniczących 
w Festiwalu Wizji. Interdyscyplinarny festiwal 
od kilku lat organizują w rodzinnym dworze 
w Wierzbicy Iwona i Piotr Kiwerscy z Warsza-
wy. Festiwal połączony z plenerem gromadzi 
przedstawicieli licznych środowisk plastycz-
nych reprezentujących różnorodne stylistyki 
artystyczne. To spotkanie szczególne, bo jak 
zaznacza Iwona Ostrowska, znana warszawska 
malarka i kurator wystawy, jego tematem jest 
artystyczna twórczość zainspirowana drugim 
człowiekiem, naturą oraz marzeniami. To waż-
ne, że z dala od popularnych sal wystawowych 
możemy obejrzeć znaczące realizacje top arty-
stów z całej Polski. (maz)

(Roma Roman)

Kolejna odsłona „Kreatywnych”

Kanadyjski myśliciel i aktywista Dimitri 
Roussopoulos uświetnił wydarzenie mia-
sto.to, które miało miejsce w Lublinie 18 
października. To kontynuacja projektu 

„Kreatywni”, który od czterech lat odkrywa 
potencjał ludzi tworzących lubelski sek-
tor przemysłów kreatywnych. Rok temu 
gościem specjalnym był międzynarodowy 
ekspert od miejskiej kreatywności Charles 
Landry. Natomiast tegoroczne spotkanie 

„Kreatywnych” rozpoczęło się debatą prezy-
dencką w Sali Kinowej CSK, podczas której 
Krzysztof Żuk (Lublin), Wojciech Szczurek 
(Gdynia) i Wadim Tyszkiewicz (Nowa Sól) 
wraz z Dimitrim Roussopoulosem rozma-
wiali o mieście jako kolebce wolności, soli-
darności i rozwoju społecznego. Wieczorem 
w Sali Operowej odbyła się gala miasto.to, 
którą rozpoczął wykład Dimitra Roussopo-
ulosa o prawie mieszkańców do miasta: do 
tworzenia charakterystycznej i niepowta-
rzalnej miejskiej kultury, demokratycznych 
instytucji, do partycypacyjnego zarządzania 
i do bycia częścią rodzącego się na świecie 
ruchu podkreślającego znaczenie miast w 
dzisiejszym świecie. (maz)
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Zakopane w Kazimierzu

W Galerii Wystaw Czasowych Muzeum Nadwiślańskiego w Ka-
zimierzu Dolnym został otwarta wystawa „Między treścią a formą. 
Zakopiańska kolonia artystyczna”. Zaprezentowane zostało na niej 
zakopiańskie środowisko artystyczne, które kształtowało się i rozwi-
jało od połowy XIX w. do roku 1939. Zakopane tamtego czasu jest 
symbolem przemian, jakie nastąpiły w sztuce polskiej, od malarstwa 
sięgającego jeszcze okresu romantyzmu poprzez realizm, Młodą Polskę 
aż do awangardowego formizmu. Prawdziwa „zakopianina”, jak ją 
określił Witkacy, zaczyna się od lat 80. XIX w. To, co najważniejsze, 
zaczęło się dziać wraz z pojawieniem się w Zakopanem Stanisława 
Witkiewicza, inicjatora nowego myślenia o sztuce, a także wielu zna-
komitych artystów, którzy zostali tu na krócej lub na stałe: Leona 
Wyczółkowskiego, Włodzimierza Tetmajera, Teodora Axentowicza, 
Kazimierza Sichulskiego, Vlastimila Hofmana, Józefa Mehoffera, 
Jana Stanisławskiego. Artyści zaczęli skupiać się wokół instytucji i 
zrzeszeń artystycznych, a przede wszystkim wokół Szkoły Przemysłu 
Drzewnego, zwanej później szkołą Kenara, z którą współpracował m.in. 
Władysław Skoczylas, Tymon Niesiołowski i Leon Chwistek, August 
Zamoyski, bracia Zbigniew i Andrzej Pronaszkowie, a także Witkacy. 
Artyści tworzyli pewnego rodzaju komunę artystyczną wpisującą się 
w klimat europejskich kolonii artystycznych rozwijających się na 
świecie na przełomie XIX i XX wieku. (sk)

Stelmach, Oscar, CSK

Najważniejsze w Polsce wyróżnienie w branży architektonicznej Nagroda 
Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich trafiła w ręce Bolesława 
Stelmacha za projekt Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Nagroda 
została wręczona podczas gali zamykającej Międzynarodowe Biennale 
Architektury w Krakowie.  CSK powstało w miejscu „Teatru w Budowie”, 
niedokończonej przez 40 lat inwestycji, która miała być perłą wśród 
kulturalnych inwestycji architektonicznych PRL. Nagroda Roku SARP, 
najważniejsza nagroda architektoniczna w Polsce nazywana architekto-
nicznym Oscarem, została przyznana Bolesławowi Stelmachowi już po 
raz drugi. W 2005 roku otrzymał ją za projekt budynku Hydroterapii 
w Nałęczowie. (maz)

Bug według Tabora
To absolutnie obowiązkowa lekcja dla każdego, kto para się fotografią, 
nawet niekoniecznie tą przyrodniczą. W Wojewódzkiej Bibliotece Pu-
blicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie mieliśmy możliwość obej-
rzenia 50 zdjęć Artura Tabora, zmarłego tragicznie przed siedmiu laty 
w Mongolii jednego z najwybitniejszych polskich fotografów przyrody, 
autora wielu albumów oraz filmów przyrodniczych. Specjalizował się 
w fotografowaniu i filmowaniu zwierząt w ich naturalnym środowisku, 
szczególnie ptaków. Ale w Lublinie pokazał się od zupełnie innej strony 

– wspaniałe czarno-białe obrazy nasycone światłem pokazują życie Bugu 
w różnych odcieniach codzienności. W narracji fotograficznej Tabora i 
stosowanego przez niego światła wiele jest z jego poprzedników – Jana 
Bułhaka czy Edwarda Hartwiga. Niezwykłe zdjęcia i wspaniałe malowanie 
światłem. (maz)
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galeria

PABLO PICASSO 
 WIZERUNEK WIELOKROTNY
tekst Grażyna Stankiewicz
foto Dorota Awiorko 
Muzeum Lubelskie w Lublinie
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 Określenie kubizm w jednej z przeglądarek internetowych 
ma ponad 500 tysięcy pozycji, ale już nazwisko będące jego 
synonimem – ponad 127 milionów. Pablo Picasso, hiszpański 
artysta, przez wielbicieli swojego talentu uważany za geniusza, 
przez swoje muzy – żony, kochanki, przyjaciółki i protektorki za 
geniusza (tak!) i zazwyczaj za potwora uznawany jest za jednego 
z najwybitniejszych artystów XX wieku. W Muzeum Lubelskim 
możemy oglądać 300 prac artysty, głównie ceramikę i grafikę. 
Razem z poznańską wystawą Fridy Kahlo to dwa najważniejsze 
wydarzenia artystyczne tej jesieni w Polsce.

O tym, że Picasso nie miał większych problemów ze sku-
pieniem się nad malowaniem, kształtowaniem form rzeźbiar-
skich czy ceramicznych świadczy ogromny dorobek, jaki po 
nim został. Każda jego praca osiąga zawrotne ceny na aukcjach, 
a każde muzeum sztuki nowoczesnej na świecie pragnie mieć 
w swojej kolekcji jakiegokolwiek „picassa”. Muzeum Lubelskie 
jest w posiadaniu kilku dzieł artysty, które trafiły tu wraz z 
kolekcją podarowaną muzeum przez Tadeusza Mysłowskie-
go wiosną tego roku. Ale to nie tak wiele w porównaniu 
z prezentacją dzieł artysty pokazywaną w Lublinie obecnie. 
Wprawdzie słychać głosy, że pokazane prace nie należą do tych 
najcenniejszych i najwybitniejszych, ale pomińmy opinie ciągle 
niezadowolonych i cieszmy się feerią kolorów, form, a przede 
wszystkim nieokiełzaną wyobraźnią artysty.



Pablo Picasso urodził się w hiszpańskiej Maladze 
w 1881 roku, kiedy świat wchodził w nową epokę, 
tryumfy święciła fotografia, a artystyczna Europa 
dopiero szykowała się do romansu z secesją. Autor 
jednych z najbardziej rozpoznawalnych dzieł, ta-
kich jak „Panny z Avignon”, „Guernica”, a nawet 
przyswojonego przez komunistów gołębia pokoju, 
którego artysta narysował na serwetce we wrocław-
skim hotelu Monopol w 1948 roku, przeżył twórczo 
kilka epok i liczne artystyczne mody, tworząc swój 
niepowtarzalny styl połączony z nieustannym zacie-
kawieniem świata aż do śmierci w 1973 roku.

Charakteryzowały go hiszpański temperament, 
apetyt na życie, nienasycenie w miłości i nieustanna 
potrzeba zmian. Bliskie mu była rodzinna Hiszpania 
i Montmartre w Paryżu (później Lazurowe Wybrze-
że), gdzie miał pracownię i już na początki swojej 
twórczej drogi możliwość konfrontacji z takimi po-
staciami, jak Toulouse-Lautrec. Jego talent ujawniał 
się od najmłodszych lat, wspierał go ojciec, który był 
znakomitym rysownikiem. Początki kariery związane 
są z okresami nazywanymi w jego twórczości od 
kolorów, które wówczas dominowały na jego palecie. 
Okres błękitny uosabiał samotność i biedę, okres 
różowy kolejne zmiany i nowe impresje. Z intelek-
tualno-artystycznego mariażu z  Georges’em Bra-
kiem narodził się kubizm, rewolucyjny, rezygnujący 

z perspektywy i skłaniający się ku geometrycznym 
uproszczeniom, a także odrzucający cały dorobek 
dotychczasowej sztuki. To z kubizmu zrodził się kon-
struktywizm, futuryzm i ekspresjonizm. Po kubizmie 
już nic w sztuce nie było takie samo. 

Picasso był w Polsce raz. Był jednym z gości 
Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju zor-
ganizowanego w 1948 roku we Wrocławiu. Wkrótce 
potem, zwiedzając odbudowującą się Warszawę, w 
jednym z mieszkań na warszawskim Kole narysował 
węglem dwumetrową syrenkę z młotkiem. Popular-
ność rysunku przegrała z brakiem świętego spokoju 
mieszkających tam ludzi. Picassowska syrenka została 
zamalowana białą emulsją w 1953 roku.

Co możemy podziwiać na lubelskim zamku? 
Grafikę ceramikę, srebrne talerze i ilustracje książ-
kowe. Unikatowe prace pochodzą z kolekcji Mu-
sée Picasso w Antibes na Lazurowym Wybrzeżu, 
którego dyrekcja zgodziła się udostępnić zbiory za 
darmo, z prywatnej kolekcji sztuki w Niemczech, 
a także z Muzeum Narodowego w Warszawie, Mu-
zeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Sztuki w 
Łodzi i Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie. A na to niezwykłe spotkanie z wyim-
kami twórczości Pabla Picassa należy wybrać się do 
3 grudnia. 
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Kiedy kobiety inspirują 
miasto, a miasto...

Po raz kolejny w Lublinie zorganizowano spotkanie dedykowane 
kobietom, pod hasłem: „Lublin inspiruje kobiety – kobiety inspirują 
Lublin”. W ramach wydarzenia zainicjowano cztery równoległe sesje 
tematyczne połączone z prezentacją dobrych praktyk w zakresie 
kultury, zdrowia, spraw społecznych i przedsiębiorczości. Rok ju-
bileuszu 700-lecia Lublina skłonił organizatorów do sięgnięcia po 
biografie kobiet, które współtworzyły to miasto. Była to ciekawa 
podróż w czasie, ale też spotkanie ze współczesnymi inspirującymi 
kobietami, takimi jak Sylwia Hutnik, Aleksandra Klich czy Joanna 
Pawłat. Gościem specjalnym była Anna Dymna, wybitna polska 
aktorka teatralna i filmowa, działaczka społeczna, założycielka i prezes 
Fundacji „Mimo Wszystko”. Całodzienne twórcze dyskusje zwień-
czył koncert symfoniczny w Filharmonii Lubelskiej im. Henryka 
Wieniawskiego w wykonaniu Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus. 
Organizatorem kongresu jest Urząd Miasta Lublin i Forum Kobiet 
Lublina. (ag) 

Nowy rok akademicki 
na WSPA

Uczą się tu studenci m.in. z Kazachstanu, Indii, Ukrainy, Białorusi, 
Rosji, Maroka, Arabii Saudyjskiej, są oczywiście też Polacy. Nowi 
studenci i wielkie plany na przyszłość. Twierdzą, że są różni, ale 
jedno ich jednoczy: determinacja w zdobywaniu wiedzy i swoich 
celów. Gospodarzami inauguracji nowego roku akademickiego na 
WSPA w Lublinie były rektor dr Marta Komorska i kanclerz El-
wira Przybylska, które w swoich przemówieniach podkreślały, że 
uczelnia rozwija się w wielu kierunkach i zawsze jest otwarta na 
kreatywne pomysły swoich studentów. Z kolei prezydent Lublina 
Krzysztof Żuk przekonywał, że nie należy bać się wychodzić poza 
własne możliwości, ponieważ nigdy nie wiadomo, co można dać od 
siebie otaczającej nas rzeczywistości. To 20 inauguracja na WSPA. 
Uczelnia w przyszłym roku będzie obchodzić swoje okrągłe urodziny, 
co już zostało przypieczętowane odświętnym jubileuszowym tortem. 
(Maksym Vasylyev) 
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Były prezydent RP był w Lublinie gościem Klubu Obywatelskiego. 
Podczas spotkania, którego gospodynią była posłanka PO Joanna 
Mucha, rozmowa toczyła się wokół problematyki związanej z obecną 
sytuacją polityczną w Polsce. M.in. była mowa o malejącej roli Polski 
w UE, braku autorytetów, błędach PO i lewicy, elektoracie PiS i roli, 
jaką powinny odegrać swoją aktywnością młode pokolenia. Wypo-
wiedzi swoje i rozmówców prezydent spuentował żartem. – Liczę na 
rozsądek Polaków, w końcu dwukrotnie wybrali mnie na prezydenta. 
Aleksander Kwaśniewski sprawował urząd głowy państwa przez dwie 
kadencje w latach 1995–2005. W okresie PRL był działaczem PZPR, 
ministrem w rządach Zbigniewa Messnera i Mieczysława Rakowskie-
go, przewodniczącym Polskiego Komitetu Olimpijskiego. W 1990 
roku był założycielem Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polskiej, 
a w latach 1991–1995 posłem na sejm I i II kadencji. W spotkaniu, 
które miało miejsce 16 października w Hotelu Mercure w Lublinie, 
wzięło udział ponad 200 osób. (gras) 
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Aleksander Kwaśniewski 
w Lublinie Bluesowo w Chatce

Od dłuższego czasu wokół Chatki Żaka krąży opinia, że nie jest 
już tym samym miejscem, co kiedyś. Tymczasem wciąż organizuje 
się tu imprezy, które rozsławiają Lublin na cały kraj. W dniach 
6–7 października odbyła się tutaj ósma edycja Chatka Blues Fe-
stival 2017, co roku przyciągająca tłumy fanów tego gatunku. 
W kultowej Sali Widowiskowej Chatki Żaka odbyło się sześć 
koncertów, w trakcie których miłośnicy bluesa mogli posłuchać 
tej niebywałej muzyki zarówno w wydaniu nowoczesnym, jak 
i tradycyjnym. Podobnie jak w ubiegłych latach do Lublina zawi-
tali wspaniali artyści, w tym zagraniczne gwiazdy: Demian Band 
(Argentyna/Hiszpania) oraz MonkeyJunk (Kanada), zespół Green 
Grass sięgający do najlepszych tradycji bluesa i rock and rolla oraz 
Maciej Lipina, który wykonał utwory z repertuaru grupy Dżem. 
Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Absolwentów UMCS we 
współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lubli-
nie, zaś pomysłodawcą i dyrektorem artystycznym festiwalu jest 
znany lubelski bluesman Adam Bartoś. (ag) 
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Jesienna odsłona 
„Restaurant Week”

Za nami kolejna edycja akcji „Restaurant Week” skupiającej wokół 
siebie najatrakcyjniejsze smakowo restauracje w takich miastach, 
jak Warszawa, Wrocław, Szczecin i Trójmiasto. I tak szefowie 
kuchni przygotowali swoje popisowe dania łączące tradycyjne smaki 
z nowoczesnymi trendami z całego świata. W Lublinie w festiwalu 
wzięły udział 23 restauracje słynące z autorskiego menu. W każdej 
z nich zostały zaserwowane trzy dania w festiwalowej cenie 49 zł 
dla dwóch osób. Na lubelskiej liście znalazł się m.in. hotel Luxor, 
w którym szefem kuchni jest Marcin Zelent. W Luxorze próbo-
waliśmy znakomitej orientalnej zupy borowikowej z lekką nutą 
imbiru i wybornym makaronem. Na drugie danie podano nam 
egzotyczną pierś z kaczki z purée ze słodkich ziemniaków z chutney 
owocowym i sosem figowym, a na deser pudding chia z owocami. 
Nad wszystkimi tymi smakami zdecydowanie górę wzięły borowiki. 
Poza tym było elegancko i bardzo sympatycznie. (maz) 
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Miejsca przyjazne seniorom 
23 października w Teatrze Muzycznym w Lublinie już po raz szósty 
rozstrzygnięto konkurs „Miejsce przyjazne seniorom”. W tym roku 
kapituła konkursowa wybrała 83 podmioty, które otrzymały specjal-
ne certyfikaty. Organizatorem konkursu są Prezydent Miasta Lublin 
i Rada Seniorów. Inicjatywa ma na celu wyróżnienie takich miejsc 
w Lublinie, w których standardy obsługi osób starszych są dostosowane 
do ich potrzeb i oczekiwań. Wśród nich są instytucje publiczne, punkty 
usługowe, restauracje, placówki medyczne, które oferują udogodnienia 
i zniżki dla seniorów, spełniają kryterium dostępności architektonicznej 
oraz zapewniają uprzejmą, troskliwą obsługę. Wśród wyróżnionych 
znalazły się m.in.: Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Teatr 
Muzyczny w Lublinie, Centrum Spotkania Kultur, Stowarzyszenie 
BONUM VITAE, Muzeum Lubelskie i Dzielnicowy Dom Kultury 

„Węglin”. Certyfikat „Miejsca przyjaznego seniorom” jest ważny przez 
rok, dlatego podmioty, które posiadają to wyróżnienie i chcą je konty-
nuować, muszą aplikować corocznie. Ceremonię wręczenia certyfikatów 
uświetnił koncert „Powróćmy jak za dawnych lat” z niezapomnianymi 
przebojami okresu międzywojennego i powojennego. (ag)
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W niedzielę 8 października z impetem i dosłownym hukiem za-
kończył się kolejny sezon motocyklowy w Lublinie i pomimo 
niesprzyjającej pogody atmosfera pozostała jednak gorąca. Impreza 
tradycyjnie rozpoczęła się paradą ulicami Lublina, która wyru-
szyła z placu Zamkowego. Wzięły w niej udział aż 424 motocykle. 
Później całość atrakcji przeniosła się na teren Lubelskiego Parku 
Naukowo-Technologicznego, a tam odbyły się m.in. pierwsze 
Mistrzostwa Lubelszczyzny Motocyklistów w siłowaniu na rękę, 
które zostały przyjęte bardzo entuzjastycznie. Ponadto zorganizo-
wano Strefę MOTO dla kobiet, w której kobiety mogły wymienić 
swoje doświadczenia i spostrzeżenia dotyczące jazdy motocyklem, 
jak również pozyskać informacje na temat specjalistycznych szko-
leń. Testowano również opony, a każdy mógł skorzystać ze strefy 
MOTO food truck z przekąskami. Pomysłodawcą wydarzenia jest 
Stowarzyszenie Moto Inicjatywa. (abc) 
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Moto zakończenie 
sezonu

„Czarodziejski flet” 
na 70-lecie Teatru 
Muzycznego

Najpierw były życzenia z okazji okrągłej rocznicy Teatru Mu-
zycznego w Lublinie, gratulacje i wręczenie medalu 700-lecia 
Lublina. A potem nadeszła długo wyczekiwana chwila – po raz 
pierwszy w Lublinie została zaprezentowana opera „Czarodziej-
ski flet” W.A. Mozarta w reżyserii Marii Sartovej i pod dyrekcją 
muzyczną Marcina Sompolińskiego. Ciężki orzech do zgryzienia 
z powodu koloraturowych głosów i interpretacji pełnego znaczeń 
libretta oraz konieczności doprecyzowania każdego dźwięku – jak 
to u Mozarta. Wyszło bardzo dobrze – znakomite głosy (w tym 
Monika Buczkowska jako Pamina, Jakub Gąska w roli Tamino, 
Marta Książek jako Królowa Nocy, Arkadiusz Anyszka – Pa-
pageno, Patrycjusz Sokołowski jako Sarastro i inni), ciekawa 
scenografia, a przede wszystkim żywiołowa gra części postaci. 
Gratulacje dla całego zespołu z okazji pięknego jubileuszu i udanej 
premiery. (gras) 
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listopad/grudzień

28 października

LUBLIN
Jarmark Lubelski
ul. Lubartowska 77, godz. 
8.30-13:00

4 listopada

LUBLIN
Koncert Kroke & Sławek Berny
Filharmonia Lubelska, ul. M. 
Curie –Skłodowskiej 5, godz. 18:00

4 listopada

KAZIMIERZ DOLNY
Warsztaty fotograficzne pt. 
Kazimierz nieznany, wykład 
i plener
Kazimierski Ośrodek Kultury, 
Promocji i Informacji Turystycz-
nej, godz. 10:00

5 listopada

BIAŁA PODLASKA
Hubertus 2017
Ośrodek Jeździecki „Stajnia 
Rudka”, godz. 10:00-15:00

5 listopada

LUBLIN
Giełda winyli
Centrum Kultury, ul. Peowiaków 
12, od godz. 11:00

8 listopada

LUBLIN
Pablopavo i jego debiutancka 
książka „Mikrotyki” – spotkanie
Warsztaty Kultury, ul. Grodzka 5a, 
godz. 19:00

10-18 listopada

PUŁAWY
8. Puławski Festiwal Muzyczny 
Wszystkie Strony Świata
Puławski Ośrodek Kultury „Dom 
Chemika”, ul. Wojska Polskiego 4

17 listopada

LUBLIN
Wschodnie Forum Firm Rodzinnych
Lubelski Park Naukowo-Techno-
logiczny, ul. Dobrzańskiego 3

17 listopada

KRASNYSTAW
Zaduszki Jazzowe
Krasnostawski Dom Kultury, 
ul. Okrzei 10, godz. 19:00

17-19 listopada

ŚWIDNIK
Świdnik Jazz Festival
Miejski Ośrodek Kultury, 
al. Lotników Polskich 24

18 listopada

Lublin
Premiera musicalu „Fidelitas - 
Suita Lubelska”
Teatr Muzyczny, ul.Marii 
Skłodowskiej-Curie 5, godz. 18:00

24 listopada

GARBÓW
Bronisław Pietrak, Chłopski 
Piewca Lubelszczyzny, wydanie 
i promocja zbioru poezji i prozy 
artysty oraz finał wojewódzkiego 
konkursu recytatorskiego,
Szkoła Podstawowa im. Marii 
Konopnickiej w Garbowie, 
ul. Szkolna 25

24-26 listopada

LUBLIN
Lubelskie Targi Piw 
Rzemieślniczych
Targi Lublin SA, ul. Dworcowa 11

26 listopada

LUBLIN
Jezioro łabędzie - Royal Russian 
Ballet!
Centrum Spotkania Kultur, Plac 
Teatralny 1, godz.19:00

9 grudnia

LUBLIN
Kongres Kobiet Lubelszczyzny 
z obszarów wiejskich
Urząd Wojewódzki, ul.Spokojna  4, 
godz. 9:00
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