Pięknych, niezapomnianych, rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia

które przynoszą głęboką radość w sercu i wzruszenie.
Pokoju, wzajemnej życzliwości i optymizmu
w nadchodzącym Nowym Roku
życzą

Przemysław Litwiniuk

Sławomir Sosnowski

Przewodniczący Sejmiku
Województwa Lubelskiego

Marszałek
Województwa Lubelskiego

od redakcji

Piotr Nowacki

foto Bożena Rożek

Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,
Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory.
(…) Niebo ziemi, niebu ziemia
Wszyscy wszystkim ślą życzenia,
Drzewa ptakom, ptaki drzewom,
Tchnienie wiatru płatkom śniegu.

Grażyna Stankiewicz

Napisał przed laty dla zespołu Czerwone Gitary Krzysztof
Dzikowski. I nic dziwnego, że piosenka uważana jest za jedną
z najpiękniejszych z tych poświęconych świętom Bożego
Narodzenia. A jeśli święta, to i czas na czytanie. W świątecznym
numerze LAJF-a trzy niezwykłe opowieści. Pierwsza szalenie
refleksyjna, ale i ogromnie ekspresyjna o Alicji LejcykKamińskiej, bohaterce naszego wywiadu okładkowego. Druga
poświęcona trzem dżentelmenom, ich ziemiańskim korzeniom
i umiłowaniu koni. I ta trzecia, która opowiada o ponad
stuletniej rodzinnej historii, pióra Mieczysława Kseniaka.
W atmosferze nadchodzących świąt Bożego Narodzenia,
dziękując za kolejny wspólnie spędzony rok, w imieniu całego
zespołu przygotowującego LAJF-a życzymy Państwu spokoju,
radości i czasu dla siebie i swoich pasji.
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pirat śródlądowy

Prezenty

PAWEŁ
CHROMCEWICZ

Gwiazdka. Choinka. Prezenty. Uwielbiamy to, jak kraj długi i szeroki. Dziś to już zresztą chyba ostatnia
rzecz, która łączy społeczeństwo nad Wisłą. Władza, która – jak wiadomo – niezwykle uważnie wsłuchuje się
w potrzeby suwerena, postanowiła więc na święta dać wszystkim poddanym prezenty. Za jednym zamachem
od razu dwa. I to jakie!
Na Nowogrodzkiej (adres Komitetu Centralnego jedynie słusznej i służebnej narodowi partii)
w świąteczne pudełko z efektowną kokardą zapakowano nowego premiera. Na Wiejskiej (adres centralnie sterowanego z Nowogrodzkiej parlamentu)
w jeszcze większe opakowanie upchnięto ustawy
zmieniające sądy i całe sądownictwo w Polsce.
Mateusz Morawiecki, nowy premier, jest młody, śliczny i perspektywiczny. Jakże inny od pani,
którą zastępuje i która przed naczelnikiem najwyraźniej perspektyw już nie rysowała. Suweren się
cieszy, że oto ten zdolny, wykształcony za granicą
i obyty na biznesowych salonach polityk stanie
przed Europą i ociepli nasz wizerunek, cokolwiek
nadszarpnięty przez ostatnie dwa lata prawdziwie
narodowych rządów. Komentatorzy spekulują,
dziennikarze usiłują dociec, jak to zrobi, a w tym
czasie MM pędzi do ojca dyrektora i zapowiada w TV Trwam i Radiu Maryja (najważniejsze
media w Polsce), że jego misją będzie rechrystianizacja tejże Europy, a ocieplić, to się może co
najwyżej klimat.
Cały weekend publicyści, politycy i eksperci,
rzecz jasna – wybitni, debatują, jakie to zmiany
w rządzie zaproponuje nowy premier. Że wreszcie
wywali Macierewicza, że pogoni antydyplomatę
Waszczykowskiego, że wytnie Szyszkę, największego szkodnika przyrody, a może nawet jakoś
przykróci Ziobrę. Ale nadchodzi poniedziałek
i prezydent – jak sam mówi, w prezencie pod
choinkę – powołuje nowy rząd nowego premiera
w kompletnie niezmienionym, starym składzie, bo
nawet pani Szydło się ostała, jako wicepremier nie
bardzo wiadomo od czego.
Wydawać by się mogło, że poważni ludzie komentujący politykę, jako się rzekło, podobno
wybitni, potrafią rozpoznać grę pozorów. I będą
wiedzieć, że prezent w postaci premiera oraz
cała poprzedzająca go kilkutygodniowa hucpa

z rekonstrukcją rządu tak naprawdę będą służyć
przykryciu pod choinką tego drugiego, większego
prezentu. Paczki z rzekomą reformą sądownictwa,
która faktycznie – wbrew konstytucji – oddaje
sądy pod pełną kontrolę polityków, oczywiście
tych, którzy to prawo uchwalili. Ale okazuje się,
że znawcy nie zorientowali się w tym prostym
w gruncie rzeczy manewrze.
No to już wiedzą, jak i my wszyscy, jak prezent
z nowym premierem wygląda po rozpakowaniu.
Jak będzie wyglądał po otwarciu prezent z ustawami sądowymi przekonamy się za jakiś czas. Za
kilka tygodni, miesięcy, a doświadczać tego będziemy prawdopodobnie przez całe lata.
Kiedy piszę ten tekst, właśnie dowiaduję się,
że jest i trzeci prezent pod choinkę. Na skwerze
kardynała Wyszyńskiego (siedziba centralnie sterowanej z Nowogrodzkiej Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji), zapakowany w niebieskie pudełko
przewiązane żółtą wstążką, czeka prezent w postaci
półtoramilionowej kary dla TVN – za relacjonowanie społecznych protestów z grudnia 2016
roku. I choć wydawać się może, że jest uroczym
podarunkiem wyłącznie dla jednej telewizji, w rzeczywistości jest także prezentem dla wszystkich,
nie tylko zresztą dziennikarzy. Jak dwa poprzednie,
to również prezent dla całego społeczeństwa.
Podobno rolą mediów jest informować. Także o protestach skierowanych przeciwko władzy.
Ten podarek wskazuje, że prawdopodobnie takie
rozumienie odchodzi w przeszłość. A przyszłość?
Być może będzie w niej miejsce na powołanie
Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk.
Tym, którzy już nie pamiętają lub po prostu nie
wiedzą, przypomnę: tak nazywała się cenzura pod
poprzednią dyktaturą. I być może jej reaktywacja
będzie z kolei pierwszym prezentem przygotowanym na Nowogrodzkiej z okazji Wielkanocy?
A poza tym: Wesołych Świąt!

kocia kołyska

Pałac na żyletki

Kiedy tuż po jego otwarciu do stolicy przyjechała delegacja architektów z Wielkiej Brytanii,
oprowadzający ich przewodnik, stojąc pod jedną
z fasad, zapytał: – No i jak? Brytyjczycy zmarszczyli
czoła, przymrużyli oczy i stwierdzili: – Mały, ale
gustowny. To fakt, że Pałac Kultury i Nauki im.
Józefa Stalina był darem narodu radzieckiego dla
narodu polskiego. Prawdą jest, że w ramach „prezentu” został zbudowany m.in. z tego, co zostało
ze zniszczonej podczas działań wojennych elbląskiej
starówki i zrujnowanych zabudowań Wrocławia. To
prawda, że na potrzeby wzniesienia tego „kamiennego kwiatu na klombie miasta” został spustoszony polski drzewostan i kamieniołomy, a brygady
budowniczych z ZSRR przez kilka lat były na
utrzymaniu Polski, zakotwiczając się w specjalnie
dla nich wzniesionym Osiedlu Przyjaźń w podwarszawskich Jelonkach. Takie były okoliczności
i zależności i nie ma co o tym dyskutować. Ale
prawda jest też taka, że w tak wysławianym okresie
międzywojennym na obszarze całego późniejszego
placu Defilad znajdowała się gęsto rozbudowana
trakcja dworca pasażerskiego i towarowego z całą
niezbędną infrastrukturą, otoczona głównie slumsami i rynsztokami. Nie brakuje więc zwolenników
teorii, którzy twierdzą, że fakt wzniesienia pałacu
to najwspanialszy dar losu, jaki spotkał powojenną
stolicę. Postawiono go w ciągu trzech lat pomiędzy zaplanowanymi dwoma parkami na wzór stylu
Renaissance Revival czerpiącego z renesansu. Główny architekt Lew Rudniew, ten sam, który zaprojektował bliźniaczo podobny do naszego „Pekinu”
Uniwersytet Moskiewski – lekcję polskiego odrobił
starannie. Zjechał Polskę wzdłuż i wszerz, dokładnie
przyglądając się perłom polskiego renesansu. Był
też w Kazimierzu Dolnym, gdzie zachwycił się kamienicami zwieńczonymi attykami, które zainspirowały go do wykończenia warszawskiego gmachu
charakterystycznymi kamiennymi pióropuszami.

Jest też trzecia strona medalu. Pałac został wpisany na listę zabytków, na której znajdują się założenia architektoniczne z minimum 50-letnim
stażem, zwłaszcza jeśli posiadają jakiekolwiek walory
artystyczne. „Pekin” to wręcz symbol dziedzictwa
kulturowego – znajdują się tu teatry, muzea, kina,
galerie, basen i bodaj największa w Polsce księgarnia. Pałac posiada też na dachu największe radiowo-telewizyjne centrum nadawcze. No i w końcu
to najważniejszy punkt orientacyjny – w stolicy
trudno się zgubić, zwłaszcza że pałac widać z każdej
drogi dojazdowej do Warszawy, nawet po zjeździe
z Zakrętu w Ostrobramską.
I jeszcze czwarta strona – co miało być, a czego nie
ma. Pałaców kultury w Warszawie miało być kilka,
jeden nawet po drugiej stronie Wisły. Na szczęście
worek z darami ze Związku Radzieckiego nie rozsupłał się aż tak bardzo. Choć podobny gabarytowo miał stanąć na przedłużeniu Drogi Królewskiej
w Gdańsku. O rzekomej budowie dywagowano również w Lublinie, ostatecznie skończyło się na projekcie łuku tryumfalnego, którego jednak w końcu
nie wzniesiono. Tymczasem patrząc na ten mały, ale
gustowny prezent, gołym okiem widać, jak PKiN porządkuje otoczenie interesujących architektonicznie,
jednak stawianych w oderwaniu od reszty wysokościowców wokół placu Defilad. Wyburzenie pałacu
jest mało racjonalne, choć przedstawiciel kręgów
ministerialnych już się cieszy, twierdząc, że będzie
to „fajne ćwiczenie dla saperów”. Pustka dałaby tylko
pożywkę dla developerów, zamieniając największy
w tej części Europy plac w jedną wielką budowę.
Jest scena w komedii „Ambassada” Juliusza Machulskiego, filmie niezbyt udanym, ale wartym poczekania na puentę. Kiedy bohaterowie mieszkający
w Warszawie, w której nie wybuchła II wojna światowa, patrząc przez okno w kierunku pałacu, widzą
jedynie dachy kamienic aż po horyzont. Nudno
i bez zachwytu.

GRAŻYNA STANKIEWICZ

Ma prawie 240 m wysokości, 42 piętra, niemal 3300 pomieszczeń i kubaturę prawie 820 mkw. Tworzą go
tony stali i żelbetonu. Szacunkowy koszt renowacji lica budynku to prawie 15 milionów złotych. Od chwili
oddania go do użytku latem 1955 roku wciąż budzi emocje – najpierw wymagane ustrojowo (pozytywne),
potem neutralne, a ostatnio znowu polityczne, tym razem negatywne. Dlatego z okazji stulecia niepodległości Polski politycy partii rządzącej zamierzają zburzyć ten najbardziej rozpoznawalny symbol Warszawy.

tygiel

(MNDK)

Kuncewiczówka na szlaku turystycznym
Dom Kuncewiczów w Kazimierzu Dolnym stał się częścią szlaku turystycznego nazwanego „Kazimierz dwóch księżyców”. Oprócz domu Marii i Jerzego Kucewiczów (znajdująca się przy ulicy
Małachowskiego willa „Pod wiewiórką” zbudowana przez Karola Sicińskiego w 1936 r.) tworzą go
miejsca naznaczone obecnością tego niezwykłego małżeństwa (ona autorka powieści „Cudzoziemka”
i zbioru opowiadań „Dwa księżyce” , on prawnik, społecznik i ludowiec). Od 2005 roku Kuncewiczówka pełni funkcję literackiego oddziału Muzeum Nadwiślańskiego, zachwycając turystów
twórczą atmosferą, klimatycznymi wnętrzami i pięknym ogrodem. (maz)
(pod)

Wrońska 2
To specjalne miejsce na mapie Lublina. Przy ulicy Wrońskiej (dawna
ulica Chełmska) przed wybuchem
II wojny światowej działały Zakłady
Mechaniczne E. Plage i T. Laśkiewicz, przekształcone później w Lubelską Wytwórnię Samolotów. W
latach 1925–1931 zakład produkował
m.in. karoserię do samochodów marki
Chrysler. W tym miejscu latem 1940
roku powstał niemiecki obóz pracy
nazwany Flugplatzem. Początkowo do
pracy w nim zaangażowano więźniarki
polityczne z Zamku Lubelskiego oraz
Żydów z lubelskiego getta. Od wiosny
1942 r. m.in. sortowano tu zrabowane
mienie ludności żydowskiej eksterminowanej w obozach zagłady w Bełżcu,
Treblince i Sobiborze. 3 listopada 1943
r. wszyscy Żydzi z Flugplatzu zginęli
rozstrzelani na Majdanku w ramach
akcji „Dożynki” („Erntefest”). Te dwa
wydarzenia zostały upamiętnione na
tablicach umieszczonych na jednym z
zachowanych sprzed wojny budynków
przy ul. Wrońskiej 2. (maz)

(pod)

W Bychawie książki piszą
Debiut literacki i to jaki. Kilkanaście mieszkanek Bychawy w wieku od kilkunastu lat do lat
dojrzałych zadebiutowało swoimi opowiadaniami zebranymi w tomie „W zaciszu słów: Bychawskie debiuty literackie”. A wszystko za sprawą Barbary Cywińskiej, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Bychawie, również pomysłodawczyni i współautorki książki, która przyszłe autorki
zaprosiła do projektu „Kultura – ubranie szyte na miarę”. Publikacja jest efektem zajęć prowadzonych przez pisarkę, eseistkę i blogerkę Monikę A. Oleksy. Biblioteka w Bychawie do tej pory
słynęła z cyklicznego wydarzenia
(mik)kulinarno-literackiego „Danie dla mola”, od teraz jest również
kuźnią literackich talentów. (maz)

11 listopada w Łęcznej

(mik)

Po 123 latach zaborów 11 listopada 1918 roku
Polska odzyskała niepodległość. W 99 rocznicę w Łęcznej odbyły się powiatowe obchody
Narodowego Święta Niepodległości. Jak co
roku było bardzo uroczyście. Tradycyjnie
nie mogło obyć się bez występu Orkiestry
Górniczej Lubelskiego Węgla „Bogdanka”
S.A. (maz)

tygiel

(Eryk Kuchta)

Bieg Mikołajów
Piękna pogoda i równie piękne otoczenie Parku Czartoryskich w Puławach – tak wyglądało
rozpoczęcie corocznej imprezy biegowej w Puławach. 3 grudnia podczas Biegu Mikołajów
do mety głównego dystansu dobiegło 186 Mikołajów i 78 Mikołajek. 7 km najszybciej
pokonali Mateusz Belowski z czasem 23’44” oraz Danuta Woszczek, która przebiegła trasę
w 27’02”. W Biegu Mikołajów brali udział biegacze z Lublina, Ostrowca Świętokrzyskiego,
Kozienic, Białej Podlaskiej, Warszawy, Dęblina, Ryk, Żelechowa, Kurowa, Końskowoli,
Czółna, Janowa, Zwolenia, Wąwolnicy i wielu innych. Organizowane co roku wydarzenie ma
charakter charytatywny. Tym razem, podobnie jak rok temu, były zbierane dary rzeczowe
dla osób bezdomnych – podopiecznych Schroniska Świętego Brata Alberta w Puławach.
Organizatorem Biegu Mikołajów jest puławska Fundacja Bezmiar. (maz)

(Tomasz Cisło)

Pomnik Jakuba Wędrowycza

(pod)

Domek loretański w Gołębiu
Wieś położona przy trasie łączącej Puławy z Dęblinem posiada dwa niezwykłe manierystyczne zabytki. Pierwszy z nich to kościół pod wezwaniem św. Katarzyny i św. Floriana,
a drugi to domek loretański. Ta charakterystyczna dwukondygnacyjna budowla została
wzniesiona około 1634 roku na planie prostokąta z niezwykłą dekoracją architektoniczną
i rzeźbiarską. Inspiracją była kaplica Santa Casa w Loreto we Włoszech. Wzniesione
na terenie Polski domki loretańskie są pamiątką popularności kultu Matki Boskiej
Loretańskiej w czasach kontrreformacji i po Soborze Trydenckim. Na terenie Polski
znajduje się siedemnaście domków loretańskich. Na Lubelszczyźnie oprócz tego w
Gołębiu został wzniesiony również w Chodlu koło Opola Lubelskiego. (maz)

Ma niezwykle bogaty życiorys, pomnik w
Wojsławicach koło Chełma i własne hasło
w Wikipedii. Całkiem sporo jak na postać
fikcyjną. Jakub Wędrowycz jest bohaterem
ponad 60 opowiadań Andrzeja Pilipiuka.
Skończył trzy klasy szkoły podstawowej,
jeszcze w czasach caratu. Był kłusownikiem,
bimbrownikiem i wiejskim egzorcystą. O
takich jak on mówi się na jednym wdechu:
cwaniak, cham i społeczny pasożyt. Cokolwiek robił, robił to pod wpływem alkoholu,
od którego zresztą zmarł. Jego postać uosabia wszystkie najgorsze cechy Polaków. A
jednak pokochały go tysiące czytelników.
Pomnik, który cztery lata temu stanął w
Wojsławicach, ma trzy metry wysokości.
Wyrzeźbił go twórca ludowy Ryszard Staiński, częściowo na podstawie rysunków Andrzeja Łaskiego, który jest autorem okładek
książek o Wędrowyczu. Dotychczas sprzedano ich ponad 200 tysięcy, a wszystkie ukazały się nakładem lubelskiego wydawnictwa
Fabryka Słów. (maz)

z okładki

Alicja
z krainy

czarów
Chełmianka, z kolejarskiej rodziny, która wychowała się na
osiedlu Dyrekcja. Nic dziwnego, że ponad miarę kocha pociągi.
Wymiennie i w dowolnej kolejności – artystka, reportażystka
radiowa i telewizyjna, przez dobre cztery dekady animatorka
życia kulturalnego Lublina. Ostatnio też pisarka. Właścicielka
życia, które potoczyło się jak film w mocno przyspieszonym
tempie. Z Alicją Lejcyk-Kamińską rozmawia Grażyna
Stankiewicz, foto Natalia Wierzbicka.

– Naprawdę można tak bardzo kochać pociągi?
– Można. Tata był kolejarzem i mój teść też był kolejarzem. Kiedy codziennie jeżdżę rowerem, to zawsze
staram się przejechać koło torów, aby popatrzeć sobie
na przejeżdżający pociąg. To uzależnienie.
– A co jeszcze kochasz?
– Samoloty. Uwielbiam jeździć na lotnisko do Radawca
albo w drugą stronę do Świdnika. Nie cierpię się cofać,
wolę zrobić duże koło, tylko żeby nie zawracać. Czasami
wychodzi mi nawet 50 km. Kiedy popatrzę sobie na
samoloty i zrobię rowerem te swoje kilometry, to po
powrocie do domu czuję się spełniona.
– A twoje rodzinne miasto?
– Chełm to pierwsze 18 lat mojego życia, czyli najważniejsze lata. To czas, który zostaje w człowieku na
zawsze. Moje dwie cudowne szkoły i rówieśnicy. Kiedy
wyjechałam na studia, to do Chełma już nie wróciłam,
choć zostali tam moi rodzice. Mama Irena pochodziła
z Równego na Wołyniu, a tata Henryk z Bezwoli koło
Radzynia Podlaskiego. Ich pierwsze spotkanie było
niezwykłe. Moja mama miała wówczas 19 lat i jechała
do swojej ciotki do Zawadówki, osiem kilometrów od
Chełma. I zobaczyła chłopaka, który stał w niebieskiej
koszuli na peronie. Mój ojciec był dyspozytorem. Tata
spojrzał na moją mamę i tak się zaczęło.
– Wychowałaś się na kultowej Dyrekcji. Każdy, kto
stamtąd pochodzi, czuje się, jakby należał do czegoś
w rodzaju „kręgu”. Osiedle, które w okresie międzywojennym było drugą obok Gdyni największą
inwestycją urbanistyczno-architektoniczną w Polsce.
Osiedle kolejarskie składające się z pałacyków otoczonych ogródkami.
– To był luksus! Osiedle powstało dla Dyrekcji PKP,
która przeniosła się do Chełma z Radomia. Powstała
Dyrekcja Górna i Dyrekcja Dolna, a środek wyznaczała
reprezentacyjna aleja Józefa Piłsudskiego. Zamieszkaliśmy tam w 1955 roku. Duże, ponad 70-metrowe
mieszkanie na 1 piętrze. Pokoje były amfiladowe, wysokie i słoneczne. No i łazienkę mieliśmy, a w kuchni
duży kaflowy piec.
W czasie wojny w naszym mieszkaniu i lokalach na tym
sam piętrze mieściło się niemieckie kasyno. Centrum
kolejarskiego „miasteczka” wyznaczał gmach Dyrekcji,
w którym była szkoła, sala widowiskowa, kino, teatr,
przychodnia. I to wszystko dla kolejarzy. Dopiero wiele
lat później zbudowano nowy dom kultury, a sala widowiskowa na 500 osób była najnowocześniejsza na
Lubelszczyźnie przez kolejnych 30 lat. Została oddana
do użytku w 1964 r., oczywiście w rocznicę Manifestu
Lipcowego.
– Kolejna mityczna kraina w twoim życiu to Lublin
lat 60. Wsiąkłaś w miasto i środowisko.
– To wkraczanie w dorosłość przypadło na szalenie
interesujące czasy. Trzeba przyznać, że przyjechałam na

studia obyta teatralnie. Raz w miesiącu jeździliśmy
ze szkoły do Warszawy do teatru. Znałam wszystkie
adaptacje „Dziadów” w roli głównej z Jasiukiewiczem, Gogolewskim i Holoubkiem. Wtedy z Chełma do Warszawy jechało się sześć godzin, a rano
szło się na pierwszą lekcję. Studiowałam polonistykę
na UMCS, ale też zaczęłam występować. Najpierw
w teatrze studenckim Dren ‘59, który założyli studenci medycyny. Razem ze Staszkiem Kierońskim,
który organizował w Lublinie protesty studenckie w marcu ‘68, wystąpiliśmy w sztuce Grahama
Greene’a „Spokojny Amerykanin”. Premiera odbyła
się w Chatce Żaka. To był nasz protest wobec tego,
co działo się w Wietnamie i przy okazji zakazu grania
„Dziadów” w reżyserii Dejmka w Warszawie. Spektakl się spodobał i zostaliśmy zaproszeni do Krakowa
na Festiwal Kultury Studentów. Jedna z jurorek,
słynna reżyser Lidia Zamkow, była zaskoczona, że
moim marzeniem jest uniwersytet, a nie scena.
– W Krakowie wydarzyło się dużo więcej. Zresztą czasy studenckie mają to do siebie, że relacje
z innymi przekładają się na nasze późniejsze życie.
– W Krakowie na VII Festiwalu Piosenki i Piosenkarzy Studenckich dostałam nagrodę za piosenkę
„Dulcynea” do słów Jerzego Księskiego z muzyką
Jacka Popiołka, późniejszego wieloletniego dziennikarza telewizyjnego. Zresztą on i Ela Igras występowali w tym samym festiwalu. We troje też
zostaliśmy zaproszeni na Festiwal Artystyczny
Młodzieży Akademickiej FAMA ‘69 do Świnoujścia. Wtedy przyjeżdżała tam elita artystów – Janusz
Weiss, założyciel Radia Zet Andrzej Wojciechowski,
kompozytor Krzysztof Knittel. Tam zaprzyjaźniłyśmy się z Elżbietą Jodłowską i Anką Jantar, wtedy
jeszcze Anią Szmeterling.
– Ale twoim marzeniem było zostać nie artystką,
tylko dziennikarką.
– Nic innego tak bardzo wtedy się nie liczyło. Kiedy
wróciłam z Krakowa, chciano ze mną zrobić wywiad
w Radio Lublin. Ale niewiele osób miało pojęcie
o tym festiwalu i mojej późniejszej szefowej Krystynie Kotowicz zaproponowałam, że może zrobię
ten wywiad sama ze sobą. I tak się zaczęło, ona
mnie wszystkiego nauczyła. Dostać się do radia to
był wielki zaszczyt. Z lubelską rozgłośnią byłam
związana przez ponad 20 lat. Trafiłam na mistrzów
– dziennikarzy: Dankę Bieniaszkiewicz, Kazika
Łojana, poetów: Jerzego Księskiego i Zbigniewa
Stepka. Zbyszek Stepek był zapalonym himalaistą,
jak wiadomo, został w górach na zawsze. To on
namówił mnie, aby „pójść w kulturę”. W Lubelskim Domu Kultury akurat szukano kierownika
artystycznego. Miałam wtedy 24 lata i dano mi tę
szansę. Potem związałam się z Wydziałem Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,
a w 1980 r. z Lubelską Estradą. Zapraszałam do

Lublina teatry warszawskie i krakowskie, przyjeżdżali
najznakomitsi wykonawcy. Wtedy już też sama pisałam
scenariusze i reżyserowałam. Kiedy robiłam pierwsze
autorskie Prezentacje (sztandarowy program Estrady), nie spałam całą noc. Obawiałam się, czy widzowie
zaakceptują mój gust i wrażliwość estetyczną. Rano
powitały mnie tłumy przy kasach.
– Potem był słynny na Lubelszczyźnie Zespół Pieśni
i Tańca „Lublin” im. Wandy Kaniorowej. Zarządzanie nim niejako zakończyło twoją karierę.
– I to w wieku 57 lat... Nigdy nie myślałam, że przyjdzie
mi „działać” w folklorze. Zespół znałam od zawsze,
z jego dyrektorem Ignacym Wachowiakiem, wybitnym
polskim choreografem, zrealizowaliśmy wiele koncertów. Zamieniłam typowo folklorystyczne występy na
program, który składał się z wielu elementów estradowych. I to się oglądało. W 2005 roku zaproszono nas
na festiwal do Seulu, z którego zresztą przywieźliśmy
nagrodę. W wyniku zamieszania ze zdublowanymi biletami część zespołu musiała zostać na lotnisku w Paryżu,
część poleciała do Korei. „Kurier Lubelski” rozpętał
krucjatę przeciwko dyrekcji. Nie chciałam wierzyć , że
animozje prywatne między nami zostaną wykorzystane
przez mego kolegę dziennikarza. Złamano mi życie,
ale skoro odszedł z tego świata – wybaczam. Kiedy
wszystko zostało wyjaśnione, już w tym środowisku nie
istniałam i nikogo nie obchodziło, co się ze mną dzieje.
– Łatwo jest zniszczyć człowieka?
– Bardzo. Zdecydowanie lepiej sprzedaje się nieszczęście, nie sukces.
– Jesteś silna psychicznie. Za każdym razem, jak upadasz, podnosisz się. Mocniejsza.
– Ja zawsze kierowałam się dewizą Alicji w Krainie
Czarów – jak chcesz iść do przodu, to musisz biec dwa
razy szybciej. I ja rzeczywiście biegłam tak szybko, że

nawet nie odwracałam się, żeby zobaczyć, kto nie nadąża. A te osoby, które zostały w tyle, stały się moimi
przeciwnikami. Z latami przyszła też taka refleksja, że
każdy sukces, niestety, ale jest naznaczony klęską.
– Po kim jesteś taka harda i zdecydowana. Po ojcu?
– Po mamie. To ona rządziła w naszym domu. Natomiast po ojcu mam poczucie humoru i radość życia.
Znajomy kontrabasista-psychiatra stwierdził, że jestem
osobą, która w najczarniejszym i najtragiczniejszym
momencie zawsze znajdzie jasne światło. Wierzę, że
wszystko dzieje się po coś.
– Od zawsze wokół ciebie kręciło się sporo interesujących mężczyzn. Z wieloma przyjaźnisz się do
dziś. Ale to na Andrzeja Kamińskiego, znakomitego
lubelskiego kolarza, padł twój życiowy wybór.
– Andrzej był mężczyzną z charakterem. Pięć lat starszy
ode mnie, bardziej doświadczony, intelektualista, wiedział, jak mnie „przytrzymać’. Zobaczyłam go pierwszy
raz na wyścigu kolarskim. Wychodziłam z Humanistyki, a przed uniwerkiem finiszował Andrzej, wygrał
ten wyścig, ale nie wiedziałam, kim jest. Tak naprawdę
najlepiej go poznałam, kiedy pisałam książkę osiem lat
po jego śmierci. Napisałam rozdział „Andrzej, jakiego
nie znałam”. Dopiero po przeprowadzeniu wywiadów
z jego przyjaciółmi, m.in. z trenerem Kazikiem Kowalczykiem, Krzysztofem Stecem, Gienkiem Pudło,
zdałam sobie sprawę, czyją byłam żoną (śmiech). Był
utalentowanym sportowcem i bardzo dobrym trenerem, szkolił polskie i zagraniczne drużyny, wychował
mistrzów Polski i olimpijczyków. Po jego śmierci przez
długi czas wszystko było bez smaku. Do życia przywrócił mnie mój syn, fizyczna kopia Andrzeja. Jest tak
samo wrażliwy i delikatny, jak jego ojciec.
– Jesienią wydałaś książkę, której tytuł jest zarazem
dedykacją, „Symfonia rodzinna dla Kuby”.

– Marcin i Kuba, mój wnuk – to mężczyźni mojego
życia. Kuba był niezwykłym dzieckiem, zanim nauczył
się chodzić, już słyszałam... cio to?... a dlaczego?... Zamiast bajek, czytałam mu mity greckie. Pozostał moim
krzyżówkowym konsultantem. Uprawiał wszystkie
możliwe sporty. Świetnie się uczył, więc wyobrażałam sobie, że zostanie naukowcem, ale wybrał rugby.
Jako jedyny Europejczyk w 2017 został zaproszony do
Blue Bulls Tuks Rugby Academy w Pretorii – RPA.
Po powrocie do kraju jako 18-latek został powołany
do reprezentacji Polski do drużyny seniorów. Kiedy
chodzę na jego mecze, to pękam z dumy. Napisałam
książkę dla niego, bo chcę, aby znał swoje korzenie, żeby
wiedział, co to znaczy być Polakiem, że niezależnie od
zawirowań w naszym kraju, Polska jest jego ojczyzną,
krajem pięknym i dumnym. Możemy szczycić się swoją
wspaniałą literaturą, mamy wybitnych artystów, naukowców i sportowców. To jego dziedzictwo i „wiano”
na przyszłość, niezależnie od przyszłości szykowanej
przez los.
– Wymyśliłaś tę książkę, ale pewną jej część napisało
grono bliskich ci osób.
– Wyjeżdżałam do Chin i żeby Mamie oszczędzić tęsknoty i zamartwiania się, zaproponowałam, by wróciła
pamięcią do historii naszej rodziny. W wieku 81 lat
zaprzyjaźniła się z komputerem. Zgodziła się pisać, zastrzegając, że ja dodam swoje wątki. Namówiłam też
moje ciotki, aby odpowiedziały na moje pytania.
Pędząc za życiem, nie mamy czasu. Teraz, z perspektywy czasu, wiem, że wielu naszych bliskich odchodzi,
pozostawiając nas z pytaniami, których nie zdążyliśmy
zadać. Okazało się, że więcej wiedziałam o rodzinie ze
strony mamy, a niewiele o rodzinie ojca. Tymczasem
dziadkowie ojca byli emigrantami w USA, dokąd wyjechali w 1911 roku. Dzięki zaangażowaniu różnych
amerykańskich krewnych udało się ustalić np., że mój

Alicja Lejcyk-Kamińska,
rocznik 1948. Absolwentka
słynnej chełmskiej
Jedynki, czyli I LO im.
Stefana Czarnieckiego,
absolwentka filologii
polskiej UMCS i UW,
dziennikarka, scenarzystka
i reżyser. Pasjonatka
ludzi, sztuki i jazdy na
rowerze. Kobieta orkiestra
– artystyczna dusza,
śpiewająca sopranem,
uwielbiająca czytać książki
i podróżować.

dziadek nie tylko potrafił pisać, ale też ile miał zębów,
bo Amerykanie od ponad stu lat identyfikują ludzi na
podstawie uzębienia.
– Pisałaś dwa lata, drugie tyle książka była redagowana. Twarda obwoluta skrywa prawie 600 stron.
– Nie do końca to jest książka o mnie. Piszę o ludziach,
z którymi się zetknęłam. O wybitnych artystach, o osobach, które miały na mnie wpływ. To dzięki nim jestem taka, jaka jestem. Z okazji 700-lecia Lublina
organizatorzy sięgają po dokumenty sprzed 500 lat, ale
sprzed 50 niekoniecznie. Tych znamienitych poetów,
malarzy, aktorów, muzyków, którzy zdobywali nagrody
na świecie, spróbowałam zachować w swojej pamięci
i na kartach „Symfonii”. To są sztandary Lublina.
– Z okien masz niezwykły widok na LSM, to też
duża część ciebie.
– LSM to moje miasto. Od 1968 r. jestem związana
z nim, pracując i działając w Radzie Programowej LSM.
Kiedy byłam w Wydziale Kultury, realizowałam tu m.in.
Lubelskie Spotkania Plastyczne, ewenement w skali
europejskiej. W 1976 roku przyjechało 130 artystów
z całej Polski. Zostawili po sobie wspaniałe rzeźby plenerowe, które do dziś cieszą oczy i wprawiają w zdumienie, że trawnik osiedlowy może być galerią sztuki.
Czuję się związana z domem kultury kierowanym przez
Andrzeja Zdunka, który organizuje znakomite imprezy,
benefisy, wernisaże. To jest nerw LSM-u. Natomiast
z mojego drugiego okna obserwowałam ostatnio protestujących przeciwko budowie domu seniora. Takie
sytuacje są dla mnie niezrozumiałe.
– Nie potrafisz zwolnić w życiu. Co dalej?
– Ja zawsze chciałam dużo i szybko, żeby zdążyć przed
śmiercią (śmiech), zostawić ślad.
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Andrzej Strumiłło

ludzie

tekst Grażyna Stankiewicz
foto Maksym Vasylyew

KOLACJA
MISTRZÓW

W tym roku przypada jubileusz 200 lat Stadniny Koni w Janowie Podlaskim. Rangę tego miejsca
budowały nie tylko osiągnięcia hodowlane, sportowe, wyścigowe czy aukcyjne. Także tutaj przez lata
krzyżowały się losy wielu ludzi. W październikowy wieczór do Zamku Biskupiego w Janowie Podlaskim
zostało zaproszone grono niezwykłych postaci, których drogi spotkały się właśnie tu, na Podlasiu,
w otoczeniu nadbużańskiej przyrody, imponującej architektury i wpisanych w ten pejzaż od czasu wojen
napoleońskich – koni.
Wieczór był zamglony i wietrzny, a zarys zamku
wyłonił się nagle zza zakrętu drogi. Dopóki do lutego
2016 r. stadniną zarządzał Marek Trela, a aukcje koni
arabskich osiągały sumy przekraczające milion euro,
zamek wypełniony był licznymi gośćmi od USA po
Arabię Saudyjską i Emiraty Arabskie. Odbywająca się
co roku latem aukcja oprócz nabywców gromadziła
także artystów, przedsiębiorców i dyplomatów. Tu
wypadało się pokazać, tu przyjemnie spędzało się czas.
Po zmianie dyrekcji stadniny miejsce zaczęło tracić na
znaczeniu. Jednak w ten jeden wieczór wróciły wspomnienia i najlepsze chwile z ostatnich kilkudziesięciu
lat. Wybitny artysta Andrzej Strumiłło, aktor i architekt Andrzej Grzybowski oraz malarz i konserwator
zabytków Andrzej Novak-Zempliński byli bohaterami
Kolacji Mistrzów, na którą przybyło wielu znakomitych
gości, wśród nich piosenkarka jazzowa Urszula Dudziak,
rysownik Henryk Sawka, dziennikarz Marek Przybylik
i aktor Karol Strasburger.

Pielgrzym zza Buga
– Tytuł Kolacja Mistrzów ogromnie zobowiązuje.
Zacząłem szukać w sobie mistrza. I stwierdzam, że mistrzostwem jest, że skończyłem 90 lat. To była wielka
sztuka. Nie mając gwarancji, że drugi raz będę żyć, chciałem spróbować wszystkiego. Byłem sternikiem jachtowym
i uczestnikiem wypraw himalajskich, polowałem, hodowałem konie. Ale nie jestem mistrzem. Jestem wszechstronnym amatorem. Wszystko, co robiłem, to po to, aby
posmakować. Smak życia na tym na pewno polega – mówi
Andrzej Strumiłło, rocznik 1927, wilnianin, polski

malarz, grafik, rzeźbiarz, fotograf (uczeń Władysława
Strzemińskiego), poeta, pisarz, scenograf, profesor ASP
w Krakowie, a także były kierownik pracowni graficznej Sekretariatu Generalnego ONZ. Członek Związku
Polskich Artystów Fotografików i Rady Naukowej Wigierskiego Parku Narodowego. Honorowy Ambasador Województwa Podlaskiego i Honorowy Obywatel
Miasta Suwałk. Do tego hodowca koni czystej krwi
arabskiej. To tylko niektóre fakty z jego niezwykłego
życiorysu. Na początku lat 80. spełnił swoje marzenie. Finalizując kilkuletni pobyt w Nowym Jorku,
postanowił, że wróci do korzeni, kupi ziemię blisko
wschodniej granicy Polski i będzie hodować konie. To
na Manhattanie w jego ręce wpadły katalogi z końmi
arabskimi. Jak postanowił, tak zrobił. Swoje miejsce na
ziemi wybrał w Maćkowej Rudzie położonej nad brzegiem Czarnej Hańczy. Blisko połowę z 40 ha zalesił 30
tysiącami drzew, a zrujnowaną podlaską chatę zamienił
w okazały modrzewiowy dwór. To już tu powstały ważne dla artysty cykle obrazów, w tym płótna inspirowane
Biblią w przekładzie Czesława Miłosza, a namalowane
do wnętrz Białej Synagogi w Sejnach. – Historia mojej
rodziny to wojny, powstania, różne dziejowe zawirowania.
Ja jestem pielgrzymem, chamem zza Buga, dzieciństwo
spędziłem na ziemi nowogródzkiej. Moi przodkowie siadali na konia i jechali spod Mińska pod Wiedeń. Więc te
konie zawsze w naszej rodzinie były – wspomina artysta.
Konie hoduje od 50 lat, od 25 lat są to konie arabskie.
Był czas, kiedy miał w swojej stadninie 15 „ogonów”.
Jednak problemy z kolanami uniemożliwiają mu anglezowanie, więc obecnie ma cztery klacze i dwoje źrebiąt. Jego pierwszą własną klacz pomógł mu zdobyć

Andrzej Novak-Zempliński

Andrzej Grzybowski
dyrektor stadniny Andrzej Krzyształowicz. „Zdobyć”,
bo w latach PRL-u posiadanie konia na własność nie
było takie oczywiste. W rozmowie podkreśla, że koń
to jest zespół cech: wydajność, możliwości sportowe,
użytkowe, a jednocześnie koń to sprawa uczuciowa,
intymna, głęboko tkwiąca w człowieku. – Czesław Miłosz był moim gościem na wsi. Kiedy jedliśmy, po ogrodzie
chodziła klacz arabska, zaglądała nam w talerze. Miłosz
poklepał ją po zadku i powiedział, że chciałby mieć taką
kobietę. Więc to mówi o tym, że w tym koniu jest coś jeszcze, jakaś temperatura uczuciowa, że obcowanie z końmi
to obcowanie z życiem. Bo jakie byłoby życie bez koni ?
Koń to element romantyczny, który wzbogaca świat. To
szybkość, siła, ale i przyjaźń. To jest coś, co ułatwia nam
egzystencję, ratuje nas. Stanowi o naszym życiu – mówi
Andrzej Strumiłło.

Podróż sentymentalna
Urodzony gawędziarz, szalenie elegancki, warszawiak od urodzenia, liczy sobie 89 lat. Jeszcze w ubiegłym roku przynajmniej raz w tygodniu jeździł konno.
Andrzej Grzybowski ukończył szkołę teatralną, zagrał
m.in. w takich filmach, jak „Krzyżacy”, „Janosik”,
„Sprawa Gorgonowej”, „Panny z Wilka”, „Pierścionek
z orłem w koronie”. Oprócz grania był konsultantem
podczas realizowania scen z udziałem koni w takich
produkcjach, jak: „Trędowata”, „Hrabina Cosel” i wielu
innych. Wyrósł w atmosferze kultywowania tradycji
ziemiańskich, stąd zapewne pozazawodowe zainteresowania skupiające się wokół rysunku i... architektury.
Jest wziętym architektem projektującym wille, dwory
i pałace w stylach historycznych. To również on jest
autorem logo Stadniny Koni Janów Podlaski, którego pierwszą wersję narysował lata temu na pudełku
„Sportów”. Z janowską stadniną jest związany od lat
50. Przyjaźnił się z legendarnym dyrektorem stadniny

Andrzejem Krzyształowiczem (zmarł w 1998 r.) i jego
żoną oraz z czterema córkami, które również wzięły
udział w Kolacji Mistrzów.
Andrzej Grzybowski zaczął jeździć w wieku pięciu
lat, oczywiście na kucyku.
Po wyzwoleniu jeździł na Służewcu na klaczy, którą
trzymał w ogrodzie zoologicznym u rotmistrza Tadeusza
Jacobsona, który prowadził w zoo coś w rodzaju sekcji jeździeckiej. Potem zaczęły się wyjazdy zagraniczne.
Między innymi do Damaszku, gdzie szefował klubowi
jeździeckiemu, do Francji i RFN.
Studia aktorskie skończył w połowie lat 50., ale równie dużo czasu co graniu poświęcał jeździectwu. A może
nawet dużo więcej. Świat koni interesował go od zawsze
w całym słowa tego znaczeniu. Przygotował m.in. ilustracje do poradnika „Hipologia dla wszystkich”. Do
Janowa Podlaskiego zawsze wraca z ogromnym sentymentem, jest wdzięczny za warunki, jakie zostały tu
stworzone dla koni, i możliwości trenowania dla jeźdźców. – To żadna sztuka być zakochanym w Janowie. To
był piękny zakład treningowy dla młodych ogierów. Był tu
ogier Sedan, który miał ukrytą kulawiznę. Lekarze nie
mogli nic poradzić, więc koń był przeznaczony na ubój.
Powiedziałem dyrektorowi, że to nie ma znaczenia, czy
on pójdzie teraz do rzeźni, czy za miesiąc, i że ja się nim
zajmę. Praca była trudna, bo koń był młody, w sile wieku
i mało chodzący. Pomyślałem, że wezmę go na znudzenie
i przez parę godzin będzie chodził tylko stępem. W końcu
zagalopowałem i udało się. A koń zamiast do rzeźni poszedł na sprzedaż, naturalnie za mniejsze pieniądze. Za
jakiś czas został czempionem w Niemczech. Miałem wielką
frajdę, że uratowałem mu życie – wspomina Andrzej
Grzybowski.

Portrecista Baska
Widać janowska stadnina wyjątkowo sprzyjała udu-

chowionym artystycznie miłośnikom koni, bo trzecim
z Mistrzów został Andrzej Novak-Zempliński, również
absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Poza malarstwem sztalugowym zajmuje się projektowaniem i konserwacją architektury i założeń ogrodowych.
W 1980 roku wszedł w posiadanie zabytkowego zespołu dworskiego w Tułowicach na Mazowszu, za którego
odbudowę został nagrodzony m.in. Medalem Europa
Nostra. Był pierwszym, który kupił od skarbu państwa
zabytkowy obiekt w Polsce. Można powiedzieć, że Andrzej Novak-Zempliński, dziedzictwo kulturowe polskiego dworu i tradycja ziemiańska to jedno. Posiadłość
w Tułowicach słynie z kolekcji dworskich pojazdów
konnych, uprzęży i akcesoriów zaprzęgowych. – Moi
stryjowie posiadali dwa majątki pod Krakowem i tam
były konie. To były moje ulubione miejsca, kochałem tam
spędzać czas. Wprawdzie to były konie zaprzęgowe, ale
nie miało to znaczenia. Były tam też stare powozy – to
wszystko miało później pewne konsekwencje w moich wyborach życiowych – opowiada Andrzej Novak-Zempliński. Do stadniny w Janowie Podlaskim trafił za sprawą
organizowanych tu plenerów malarskich, dzięki czemu
stadnina szczyci się sporą kolekcją płócien. Artysta malował liczne portrety janowskich arabów na specjalne
zamówienia ich nowych właścicieli. Słynny ogier Bask,
który w 1963 roku został sprzedany do USA, gdzie
został okrzyknięty „objawieniem Ameryki” i do dziś
jest niedoścignionym wzorem konia arabskiego, doczekał się aż trzech portretów pędzla pana Andrzeja

(w tym roku powstał film dokumentalny poświęcony
Baskowi, z udziałem m.in. Stevena Spielberga i Shirley
Watts). Malarz jest pozytywnie zaskoczony pomysłem
zorganizowania Kolacji Mistrzów. – Ze stadniną byłem
związany emocjonalnie. To był mój paszport do świata.
Tu zaczęły się moje kontakty ze środowiskiem hodowców,
które zapewniały mi godne bytowanie. Na pierwszym
plenerze janowskim byłem w 1975 toku i wtedy powstały
moje pierwsze portery koni. Ale Janów Podlaski to również
krajobrazy i architektura. Byłem wtedy jeszcze studentem
i to mój profesor, który był tu wcześniej masztalerzem,
a u którego robiłem dyplom, mnie tu polecił. Do Janowa
przyjeżdżali wtedy znakomici twórcy z całej Polski, którzy
zostawili tu swój duży dorobek.
Między przedstawieniem w malarstwie piękna
a kiczem jest cienka granica. Artysta twierdzi, że aby
konia poznać, trzeba się wczytać w jego charakter i fizjonomię. – To jest trudny temat. Jestem realistą i operuję
tradycyjnym warsztatem malarskim, przez co wszelkie
błędy łatwo zobaczyć. Ale tu w Janowie moja fascynacja
końmi bardzo się pogłębiła, co na pewno pomogło w ich
malowaniu.

Magia autorytetów
Kolację Mistrzów wymyślił Ireneusz Kozłowski.
Postanowił zorganizować benefis trzech niezwykłych
dżentelmenów – każdy z nich z ogromnym dorobkiem
artystycznym i naukowym, których łączy umiłowanie

Ireneusz Kozłowski

tradycji, sztuki, piękna krajobrazu, architektury oraz koni. I którzy wielokrotnie się
tu spotykali. – W życiu codziennym brakuje mi dbania o autorytety. Z ubolewaniem
patrzę na otaczającą nas rzeczywistość, w której panoszy się od „autorytetów” czyli ludzi,
którzy są znani wyłącznie z teg , że są znani.Taki był cel, aby inni poznali te osoby, ze
wszech miar są tego warte. Żeby nie tylko opowiedzieli o swoich przygodach z końmi
ale i o swoim dorobku twórczym. Poza tym miałem od dłuższego czasu wewnętrzne
poczucie, że miejscu , które miało wpływ na moje życiowe decyzje, a obchodzi tak zacny
jubileusz jak dwustulecie istnienia, coś się ode mnie należy. Ireneusz Kozłowski po raz
pierwszy z końmi miał do czynienia jako dziecko w klubie jeździeckim w Białej
Podlaskiej, skąd pochodzi. Zaczarowany świat koni zrobił na chłopcu piorunujące
wrażenie. Po raz pierwszy w zawodach startował w liceum. Wybór studiów na
zootechnice był czymś oczywistym. Później był staż w Państwowym Stadzie Ogierów w Białce, a niedługo potem praca w Państwowej Stadninie Koni w Janowie
Podlaskim. –Stadnina powstała na mocy dekretu carskiego dla celów militarnych. Jej
losy były mocno wpisane w historię Polski. Kilka razy podnosiła się z popiołów, miała
szczęście do ludzi, którzy nią odpowiednio kierowali. Miejmy nadzieję, że tak będzie
też w przyszłości. Janów zawsze był dla mnie magią. Cztery lata tu pracowałem
z końmi angloarabskimi i czystej krwi arabskiej. To również tu zacząłem jeździć
sportowo zaprzęgami, kilkakrotnie startowałem na mistrzostwach świata i Europy.
W 1997 r. postawił rozpocząć swoje nowe życie. Tak jak Andrzej Strumiłło
na swoje miejsce na ziemi wybrał Maćkową Rudę na Suwalszczyźnie, tak Ireneusz
Kozłowski zbudował swój własny świat w Jagodnem koło Siedlec. Razem z żoną
Natalią zajęli się hodowlą, prowadzą agroturystykę, organizują szkolenia z ujeżdżania i powożenia oraz zawody. Sami też startują. Jako reprezentant Jeździeckiego
Klubu Sportowego Jagodne Ireneusz Kozłowski został m.in. liderem Halowego
Pucharu Polski w Powożeniu Zaprzęgami Czterokonnymi, organizowanego w
ramach tegorocznej Cavaliada Tour. Magia koni i magia autorytetów nieustannie
robią swoje.

MLECZNA
TĘCZA NAD
K R A S N Y M S TAW E M
Historię OSM Krasnystaw i efekty jej działania można opisać jako smaczną historię stulecia. Wyjątkowe
miejsce, przedsiębiorczy ludzie, urealniane na każdym kroku wizje, ekologia i zdrowie to elementy składowe
tego, co tworzy niepowtarzalny smak kultowych już „Jogusiów”, kefiru, śmietany czy masła, po które sięgamy
każdego dnia.

A wszystko zaczęło się w maju 1913 roku. Jeszcze
zanim do Krasnegostawu doprowadzono kolej, w mieście
już produkowano wyroby mleczarskie. Na początku na
niewielką skalę – mleko dostarczało zaledwie 40 rolników, a wszystkie urządzenia do produkcji miały napęd
ręczny. Powoli widok metalowych 25-litrowych baniek
na mleko stawał się charakterystycznym elementem
codzienności. Działalności spółdzielni mleczarskiej nie
przerwała ani I wojna światowa, którą przetrwało zaledwie 120 spółdzielni na ziemiach polskich, ani wybuch
II wojny. Od początku konsumenci chwalili niepowtarzalny smak wyrobów. Nic dziwnego, krowy pasły się na
łąkach przy ujściu rzeki Żółkiewki do Wieprza oraz na
terenie Działów Grabowieckich i Wyniosłości Giełczewskiej. W 1957 roku powołano Okręgową Spółdzielnię
Mleczarską z siedzibą w Zażółkwi koło Krasnegostawu. Dynamicznie rozrastała się infrastruktura, w latach
70. powstała jedna z najnowocześniejszych w Polsce
proszkowni, a 10 lat później oddano do użytku zakład
produkcyjny specjalizujący się w wytwarzaniu mleka spożywczego, masła i twarogu. Czas transformacji ustrojowej
to nieustanny rozwój spółdzielni za sprawą nowoczesnych
linii produkcyjnych oraz kontraktów handlowych z hurtowniami i sieciami detalicznymi w całym kraju. W 2003
firma połączyła się z OSM w Lublinie, a w 2004 roku
z Zamojską Spółdzielnią Mleczarską.
Dziś OSM Krasnystaw przetwarza 150 mln litrów
mleka, które obiera od ok 1500 dostawców z województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Zdrowie, natura, ekologia
Z badań specjalistów wynika, że powinniśmy spożywać produkty nabiałowe wytwarzane w regionie,
w jakim mieszkamy. Jest to zgodne z kulturą bakterii,
jakie znajdują się w naszych organizmach, a które pochodzą z wody i upraw na obszarze naszej działalności.
Nie bez znaczenia są więc warunki, w jakich pasą się
krowy. Od początku istnienia spółdzielni mleczarskiej w Krasnymstawie jej podstawowym walorem jest
wypas zwierząt na rozległych, czystych ekologicznie
łąkach z dala od zgiełku miasta i często uczęszczanych
tras z ruchem samochodowym. Obszary wypasu krów
wokół Krasnegostawu mają duże nasłonecznienie
w ciągu roku, odpowiednie nawodnienie oraz czyste
powietrze nieskażone wyziewami z zakładów przemysłowych, co bezpośrednio przekłada się na jakość
mleka. Walory mleka z okolic Krasnegostawu zostały
docenione m.in. przez Polską Federację Hodowców
Bydła i Producentów Mleka podczas zorganizowanej
już po raz czwarty Mlecznej Gali, która w maju tego
roku odbyła się w Forcie Kręglickich w Warszawie.
Podczas uroczystego wydarzenia uhonorowano najlepszych hodowców bydła mlecznego i producentów
mleka w kraju. Wśród zwycięzców tego prestiżowego
ogólnopolskiego rankingu znalazło się dwóch hodowców z Lubelszczyzny, którzy dostarczają mleko
do OSM Krasnystaw – Pan Marcin Stachowicz, Prezes Montagro Sp. z o.o. w Wierzbicy, oraz Państwo

Małgorzata i Leszek Dusznik, prowadzący gospodarstwo rolne w miejscowości Wierzba. Również w maju
podczas Oceny Serów i Twarogów, jaka odbyła się
w Dąbrowie Górniczej i Chorzowie, doceniono serek wiejski, który utytułowano mianem najlepszego
w Polsce. Z kolei w połowie listopada w Warszawie
odbyły się Targi Mleko Expo, podczas których nagradzane są najlepsi producenci mleka. W tym roku
główna nagroda trafiła w ręce Pana Krystiana Kwolka
z Podkarpacia, który jest jednym z dostawców mleka
dla OSM Krasnystaw. Tegorocznym hitem wśród
produktów OSM Krasnystaw jest kefir, który zebrał
najważniejsze nagrody – Ulubiona Marka Polaków
2017, Złoty Paragon 2017 – konkurs detalistów,
Najlepsze w Polsce – konsumencki konkurs Jakości
Produktów i Usług.

Wielka księga nabiału
Mleczarnia w Krasnystawie nieustannie stawia na
nowe technologie, które mają za zadanie udoskonalić
wyroby i zapewnić ich najwyższą jakość. Obecnie na
liście znajduje się blisko 120 produktów, które każdego dnia są dystrybuowane po całej Lubelszczyźnie.
– Krasnystaw kilkanaście lat temu postawił na galanterię
mleczarską, choć nie mieliśmy ani tradycji, ani nie było
takiego rynku. Dziś mamy niekwestionowane pierwsze
miejsce w produkcji kefiru – mówi Tadeusz Badach,
prezes OSM Krasnystaw.
Na tak duży asortyment produktów mleczarskich
składają się m.in. mleko butelkowane o różnej zawartości tłuszczu, jogurty smakowe i naturalne, kefir, zsiadłe
mleko, maślanka, sery twarde, twarogi i serki, masło,
produkty w proszku, a także przebój ostatnich kilku
lat – chłodnik. To, co cenne w wizji działania mleczarni w Krasnymstawie, to łączenie nowych technologii
i mody na nowe smaki z tradycją, która jest wykładnią
całego myślenia o roli nabiału w naszym życiu.

społeczeństwo

Pomóc
uzależnionym
O skali problemu alkoholowego w Lublinie i działającej przy Urzędzie Miasta Lublin
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z dr. Piotrem Dreherem, radnym
Rady Miasta Lublin, rozmawia Filip Sawicki, foto Marek Podsiadło
– Co jest najczęstszym powodem sięgania po alkohol
w ilościach, które prowadzą do uzależnienia?

– Powodów, dla których ludzie piją uzależniające
ilości alkoholu, jest dużo. Począwszy od problemów w związkach czy w środowisku zawodowym,
kończąc na traumach psychicznych. Gdyby osoby
o słabszej kondycji psychicznej oraz te, które borykają się z nierozwiązanymi sprawami natury osobistej w porę udały się po pomoc np. do terapeuty,
prawdopodobnie nie sięgnęłyby po alkohol. Spożywanie tego rodzaju używek to także łatwy sposób
na zapomnienie. Łatwy, dostępny i w miarę tani.

– Zazwyczaj myślimy o problemie alkoholowym
w kontekście środowisk patologicznych, tymczasem
z alkoholizmem zmagają się zwyczajni ludzie.

– Jest duża rozpiętość problemu – uzależnienie od
napojów alkoholowych dotyczy już nastolatków
z różnych grup środowiskowych, a także osób dorosłych. Znaczenia nie ma ani pochodzenie, ani
wykształcenie, ani wysokość zarobków. W Lublinie obecnie z różnego rodzaju form wsparcia
oferowanego przez podmioty lecznicze, Centrum
Interwencji Kryzysowej czy organizacje pozarządowe korzysta około 72 000 mieszkańców. Ale to
akurat są osoby, które postanowiły sobie pomóc.
– Przy Urzędzie Miasta Lublin działa Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Co kryje się
pod tą nazwą?

– Komisja funkcjonuje w oparciu o przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi. Na mocy ustawy komisję powołuje prezydent miasta. W jej skład wchodzą osoby
przeszkolone w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Są to osoby
reprezentujące różne zawody (lekarze, terapeuci,
pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi) zaangażowane w działalność na rzecz promowania trzeźwości wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
– Jaką rolę konkretnie pełni komisja?

– Jej podstawowym zadaniem jest spowodowanie,
aby osoby nadużywające alkohol skorzystały ze
wsparcia w zakładzie lecznictwa odwykowego. To
jest nasz absolutny priorytet, ponieważ zazwyczaj
jest to jedyna droga wyjścia z nałogu. Sprawami
o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego zajmują się zespoły orzekające. Procedura jest
wszczynana po otrzymaniu zgłoszenia problemu
alkoholowego, złożonego najczęściej przez rodzinę, ale również przez pracowników socjalnych
MOPR lub dzielnicowych. Komisja zbiera informacje dotyczące problemu alkoholowego takiej
osoby, następnie kieruje ją na badania do biegłych.
Po uzyskaniu opinii potwierdzającej uzależnienie
komisja kieruje wniosek o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego do właściwego wydziału
rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego.
– Alkohol piją nieletni i to już w szkole podstawowej.
Pomimo że przy zakupie obowiązuje wylegitymowanie się, jednak niepełnoletni mogą nabyć alkohol.

– Dlatego komisja przeprowadza kontrole punktów sprzedaży napojów alkoholowych pod kątem
przestrzegania przepisów ustawy i opiniuje wnioski o wydanie zezwolenia na sprzedaż tych napojów. Jej praca polega na ustaleniu, czy lokalizacja
punktu sprzedaży jest zgodna z zapisami uchwały
Rady Miasta. Nierzadko dla uzyskania pełniejszej
wiedzy na temat położenia punktu zespół przeprowadza wizje lokalne. W pierwszej połowie
2017 r. zespół ds. kontroli przeprowadził 77 kontroli i 19 interwencji w punktach sprzedaży, ujawniono dwie nieprawidłowości. Zespół opiniujący
wydał 150 opinii dotyczących usytuowania miejsc
sprzedaży napojów alkoholowych, przeprowadził
też sześć wizji lokalnych.

– Pomimo ustawowego obowiązku nie wszyscy sprzedawcy wymagają pokazania dokumentu zaświadczającego o wieku kupującego. Jeśli jesteśmy świadkami
takiej sytuacji, jak postępować?

– Skontaktować się z nami – telefonicznie bądź
mejlowo, tel. (81) 466 34 19, krpa@lublin.eu.

– A co z nietrzeźwymi nieletnimi w śródmieściu Lublina w godzinach wieczornych? Jaki jest pomysł komisji na ograniczenie tego typu sytuacji?

– W pierwszej kolejności należy zgłosić taki fakt

na policję lub do straży miejskiej, gdyż są to
podmioty, które mają zapewnić bezpieczeństwo
i porządek w mieście. Ważna jest także edukacja
młodzieży w zakresie szkodliwego spożywania alkoholu oraz przeprowadzanie działań profilaktycznych. Komisja w tym zakresie podejmuje działania, ale to głównie rola szkoły czy rodziny.
– Czy można już mówić o efektach waszej pracy?

– Trudno zmierzyć efektywność prac wykonywanych przez wszystkich członków komisji, można
natomiast podać dane liczbowe dotyczące naszych
działań. W pierwszym półroczu tego roku zespoły orzekające rozpatrzyły 172 wnioski o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec
osób nadużywających alkoholu, członkowie tych
zespołów przeprowadzili rozmowy motywacyjne ze 142 osobami oraz wysłuchali 354 osoby,
członków ich rodzin czy sąsiadów jako świadków.
Skierowano 158 osób na badania do biegłych
w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, przesłano 141 wniosków o zastosowanie obowiązku
leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego do
sądu rejonowego.
– A inne działania?

– Również na innych płaszczyznach członkowie
komisji propagują trzeźwy styl życia – redagują
pisma o trzeźwym uczestnictwie w juwenaliach,
Kozienaliach i na innych podobnych imprezach
odbywających się w mieście. Corocznie zespół
przygotowuje pakiet propozycji do gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych, który następnie uchwala Rada
Miasta. Organizuje również konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych „Młodość
w trzeźwości daje możliwości”. W takiej pracy
dużym wyzwaniem jest dotarcie z informacją do
jak największej liczby mieszkańców Lublina m.in.
poprzez internet. Członkowie komisji stale podnoszą swoje kwalifikacje, biorą udział w specjalistycznych konferencjach i szkoleniach, co daje
możliwość wymiany doświadczeń i poznania, jak
jest u nas, a jak jest w innych ośrodkach miejskich.
– A plany na przyszłość?

– Kilka dni temu Sejm zdecydował się uchwalić
nowelizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowe zapisy zakładają możliwość wprowadzenia zakazu
sprzedaży alkoholu po godz. 22. Przewidują także zakaz spożywania alkoholu poza miejscami do
tego wyznaczonymi. Jednak ostateczna decyzja
będzie należała do samorządów, które zdecydują
o ewentualnym przyjęciu zapisów. Jak widać, ciągle jeszcze jest wiele do zrobienia.
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Okazały pięciolatek
tekst Filip Sawicki, foto archiwum
Dwa lata projektowania, dwa budowania. Pas startowy 2,520 m, 12 tras w sezonie zimowym, 15 w letnim. Koszt budowy – ponad 430 mln zł netto. Blisko 1.5 miliona pasażerów. 6 przewoźników. Wybudowany jako 13 port lotniczy w Polsce. 10 minut drogi od stolicy regionu. Lubelskie lotnisko ( LUZ ) właśnie
obchodzi swoje piąte urodziny. Zaledwie pięcioletnie a obsługuje więcej pasażerów niż lotniska z dużo
większym stażem, jak Bydgoszcz czy Łódź, ma też więcej kierunków niż np. Rzeszów.
To była jednomyślna decyzja. Spółka Port Lotniczy Lublin zawiązana została w 1999 roku a po
ośmiu latach samorządy wszystkich szczebli ( obecnie
właścicielami spółki są cztery samorządy - miasto Lublin, Województwo Lubelskie oraz miasto i powiat
Świdnik ) postanowiły, że na terenie przedwojennego
lotniska w Świdniku powstanie nowoczesny port lotniczy. Rozpoczęło się od niwelacji terenu i rozstrzygnięcia przetargu na ogrodzenie lotniska oraz budowy pasów kołowania i startowego. Wiosną 2011r.
został ogłoszony przetarg na budowę terminalu, a po
roku wisiała na nim już wiecha. Na terenie lotniska
powstały też drogi, parkingi i wieża kontroli lotów.
We wrześniu 2012 r. port otrzymał adres: ul. Jana III
Sobieskiego 1. uruchomienie nastąpiło trzy miesiące
później. Każdy chwali usytuowanie lotniska przy ważnych trasach komunikacyjnych, obwodnicy Lublina
i zaledwie 10 minut od stolicy regionu.
Budynek terminala liczy 11 tys. metrów kw.
i składa się z trzech skrzydeł, które zbiegają się w hali
odlotów. Ze względu na duży ruch pasażerski, konieczność zwiększenia przepustowości hali odlotów
Non-Schengen i zawarte długoterminowe umowy
z przewoźnikami, które prognozują wzrost w kolejnych latach - wkrótce zostanie rozbudowany.
Obecnie, w sezonie zimowym ruch lotniczy jest
obsługiwany przez 6 przewoźników: Wizz Air, easyJet, bmi regional (code share Lufthansa), Ryanair,
LOT i Small Planet. O atrakcyjności lubelskiego
portu świadczą wznowione loty do Niemiec, które
po wycofaniu się linii lotniczych Lufthansa wróciły
do rozkładu jako połączenie codzienne realizowane
przez linie bmi regional lub połączenie do Mediolanu,
oferowane obecnie przez linie lotnicze easyJet, które z Polski operują tylko z 2 lotnisk, w tym właśnie
z Lublina. Nie bez znaczenia jest wyposażenie portu

w pomoce nawigacyjne, m.in. w system ILS kategorii
II, który umożliwia wykonywanie operacji lotniczych
w trudnych warunkach meteorologicznych.
Z czego utrzymuje się lotnisko? Około 1/3 przychodów pochodzi z operacji lotniczych, a 2/3 to operacje pozalotnicze. Port zarabia na sklepach, restauracjach, parkingach, pobierając procent od obrotu.
Jednak miarą sukcesu lotniska nie jest bezpośredni
zysk. Port lotniczy pełni taką samą rolę jak droga czy
most. To element infrastruktury, który jest po to,
by region się rozwijał. Dzięki niemu powstają nowe
miejsca pracy, rośnie PKB, napływają pieniądze. To
także realne korzyści ekonomiczne: oszczędność
czasu i oszczędności dla środowiska.
Szacuje się, że w nowym roku Lubelszczyznę
odwiedzi ponad 1,6 mln turystów zagranicznych.
W bezpośrednim sąsiedztwie lotniska znajdują się zakłady PZL Świdnik Leonardo Helicopters oraz inni
producenci związani z branżą lotniczą. Lublin generuje również duży ruch pasażerów związanych z wymianą akademicką, programami studiów czy konferencjami naukowymi. Jako region jesteśmy bardzo dobrze
rozpoznawalni w Izraelu, z którego pochodzi co 10.
turysta odwiedzający Lubelszczyznę.
Czas na urodzinowe liczby - w listopadzie tego
roku było 35 270 pasażerów, w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego liczba pasażerów
wzrosła o 47% . Założenia roku bieżącego – obsłużenie 400 tys. pasażerów zostało zrealizowane. Plan na
rok 2018 to 500 tys. pasażerów. Osiągnięcie wysokiego poziomu ruchu pasażerskiego – 1,5 mln pasażerów - gwarantuje przekroczenie progu rentowności i zaczęcie osiągania zysku operacyjnego. Spółka
Port Lotniczy Lublin szacuje, że uda się to około
2025-2027 roku.

Krzysztof Wójtowicz,
Prezes Zarządu spółki Port Lotniczy Lublin SA

Rynek lotniczy jest bardzo dynamiczny. Kontynuujemy rozmowy z naszymi parterami dotyczące rozwoju siatki lotów z Lublina. Obecna sytuacja
dodatkowo nas mobilizuje do podjęcia intensywnych
działań, by trasami - oferowanymi dotychczas przez
Wizz Air - zainteresować innych przewoźników. Nasze doświadczenia pokazują, że prowadzimy skuteczne
rozmowy, które owocują bardzo atrakcyjnymi trasami, uruchamianymi w zastępstwie skasowanych połączeń. Przykładem mogą być np. wznowione loty do
Niemiec, które po wycofaniu się linii lotniczych Lufthansa wróciły do rozkładu jako połączenie codzienne
realizowane przez linie bmi regional lub połączenie
do Mediolanu, oferowane obecnie przez linie lotnicze EasyJet, które z Polski operują tylko z 2 lotnisk,
w tym z Lublina.

Slawomir Sosnowski,
Marszałek Województwa Lubelskiego

Port Lotniczy Lublin to jeden z tych projektów,
które mają dla naszego regionu znaczenie strategiczne. Lotnisko wybudowaliśmy wspólnie z Miastem
Lublin i wspólnie je utrzymujemy. Trzeba zwrócić
uwagę, że to pierwszy w Polsce po II wojnie światowej
port lotniczy zbudowany od podstaw, a nie, jak inne,
na bazie istniejącego wcześniej lotniska wojskowego.
Mamy nadzieję poprawić dostępność regionu zarówno
dla turystów, jak i dla inwestorów. Przy realizacji tej
inwestycji nie obyło się bez przeszkód i trudności, bo
mieliśmy kłopoty i z Komisją Europejską, i z ochroną
środowiska. Ograniczono nam liczbę punktów odpraw, chciano zabrać fundusze, ale port lotniczy udało
się nam wybudować. Zdajemy sobie sprawę, że rynek
lotniczy, nie tylko w naszym kraju, nie jest rynkiem
łatwym. Żeby się na nim utrzymać, trzeba dużej elastyczności. I choć siatka naszych połączeń lotniczych
nie jest jeszcze tak stabilna, jak w portach lotniczych
o dłuższej historii, bardzo się cieszę, że rośnie zarówno liczba realizowanych połączeń, jak i korzystających
z nich pasażerów.

Krzysztof Żuk,
Prezydent Miasta Lublin

Połączenie Lublina i regionu ze światem dzięki portowi lotniczemu przez wiele lat wydawało się
odległym marzeniem. Dzięki determinacji wszystkich
zaangażowanych w projekt budowy lotniska w Świdniku oraz dzięki finansowemu wsparciu Unii Europejskiej, udało się wybudować nowoczesny Port Lotniczy Lublin. Ten rok można uznać za przełomowy
w historii naszego miasta. Lotnisko dało nie tylko
możliwość lotów turystycznych do wielu interesujących lokacji, ale przede wszystkim otworzyło nasze
miasto dla lotów biznesowych zarówno na trasach
rejsowych, jak i prywatnymi samolotami. O tym, jak
ogromny wpływ na rozwój gospodarczy Lublina miał
port lotniczy często przypominają mi lubelscy przedsiębiorcy i inwestorzy decydujący się na założenie tu
swojej firmy. Wierzę, że w kolejnych latach czeka nas
dalszy rozwój lotniska oraz decyzje przewoźników
skutkujące nowymi destynacjami.
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LUBELSKA GALA

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

10 firm zostało laureatami tegorocznej nagrody
Prezydenta Miasta Lublin. Statuetki trafiły do rąk
wyróżnionych podczas wieńczącej konkurs
X Jubileuszowej Gali Przedsiębiorczości.
Nagrody przyznano w pięciu kategoriach. Tradycyjnie wyróżnienia trafiły także do autorów najlepszych prac
dyplomowych oraz najlepszych pracodawców. Celem
konkursu jest promocja przedsiębiorstw, które cechują
się stabilnością rozwoju, dobrymi wynikami finansowymi, a jednocześnie działają w sposób przejrzysty również
na korzyść swojego otoczenia. Przez dekadę do konkursu
zgłosiło się ponad 400 lubelskich firm, a nagrodzonych
zostało ponad 60 z nich. Wspólnym mianownikiem ich
działalności jest przyczynianie się do rozwoju potencjału
gospodarczego Lublina. – To m.in. dzięki nim Lublin
może tak dynamicznie się rozwijać, oferować swoim
mieszkańcom nowe miejsca pracy i budować swoją pozycję na gospodarczej mapie Polski – powiedział prezydent
Krzysztof Żuk.
Laureatów Nagrody Gospodarczej Prezydenta Miasta
Lublin w poszczególnych kategoriach wyłania Kapituła
Konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele
środowiska biznesu, świata nauki, mediów i samorządu.
W kategorii FIRMY DUŻE – LOKOMOTYWY
GOSPODARCZE MIASTA nagroda główna trafiła
do PERŁA – Browary Lubelskie, zaś wyróżnienia
otrzymali Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski
Spółka Akcyjna oraz Sii Sp. z o.o.
W kategorii MŁODE FIRMY wyróżnienia otrzymały C2C Sp. z o.o. i KS engineering technology Sp.
z o.o.
Za OBECNOŚĆ NA RYNKU GLOBALNYM nagroda główna została wręczona Modern – Expo Spółka
Akcyjna zaś wyróżnienie otrzymał Aliplast Sp. z o.o.
W kategorii INNOWACYJNOŚĆ na liście wyróżnionych znalazły się
Instytut Genetyki i Immunologii „GENIM” Sp.
z o.o. i GT85 Polska Sp. z o.o.
NAGRODĘ SPECJALNĄ tegorocznej edycji konkursu otrzymała spółka LUBELLA.

kultura

Kto raz przekroczy próg kreatywnej hali, ten powróci tam, żeby
zaczerpnąć oddechu twórczości w przestrzeni miasta Lublina.

Jeszcze 3 lata temu opustoszała hala po dawnej
fabryce wag Wilhelma Hessa była zapomnianym
miejscem. Aż w końcu Lubartowska 77 – bo tak
obecnie nazywa się to miejsce, otworzyła swoje drzwi
dla tych, którzy szukają dobrych relacji i kreatywnej
atmosfery.
Lubartowska 77 powstała z inicjatywy Magdaleny i Roberta Niedziałków, którzy zauważyli, że
dzisiejszemu społeczeństwu potrzeba miejsca, gdzie
można rozwijać talent, poznawać nowych ludzi i po
prostu dzielić się dobrem. Szybko okazało się, że
mieszkańcom rzeczywiście tego brakowało i zaczęły
się tu rodzić nowe inicjatywy.
Powstał Jarmark Lubelski, który co sobotę odwiedzają całe rodziny. Ojcowie zamawiają świeżo
paloną kawę z Galicya Cafe w Zamościu. Można
pogawędzić z baristą u Kawiarza i kupić najlepsze
ziarno na Lubelszczyźnie. Aromat unosi się w powietrzu. Mamy podziwiają starannie wykonane,
ręcznie robione ozdoby, elementy garderoby i rzeczy użytkowe. Dziadkowie kupują zdrowe pieczywo,
ekologiczne warzywa i owoce oraz swojską wędlinę.
Wszyscy doskonale się bawią, grając z dziećmi w
gry planszowe.
Dzisiaj już wielu zapomniało, jak smakuje mleko
prosto od krowy. Beata przywołuje smaki dzieciństwa. Gospodarstwo Ekologiczne Pod Kasztanem
zachęca do degustacji rozmaitych serów domowego wyrobu. Sady Krzczonowskie co roku owocują,
dzięki czemu delektujemy się jabłkowym, naturalnie
mętnym sokiem. Przypominamy sobie, kiedy zrzucaliśmy z drzewa jabłka tak smaczne, że nikt się nie
zastanawiał, czy są ekologiczne. Pan Marian Pasek co

tydzień odwiedza Lubartowską z naręczem wikliny
i swoim ulubionym stołkiem, żeby znów rozpocząć
pracę. Jego ręce tworzą niezwykłe plecione kosze i
ozdoby. Dla tego wszystkiego amatorzy swojskiego
produktu i tradycji przychodzą co sobotę od 8:30 do
13:00, aby dzielić wyjątkowe chwile.
Kiedy przekroczysz próg Lubartowskiej 77, prawdopodobnie usłyszysz dźwięk pianina. Tutaj działa
Fundacja Odkrywamy Talenty. Podopieczni fundacji
rozwijają swoje zdolności, niezależnie, czy mają 7, czy
77 lat. Muzykują, malują, rzeźbią – tworzą. Stworzyli
także płytę „Kolęda dla Przyjaciela”. Jest wyjątkowa,
bo łączy talent młodych lubelskich artystów i dojrzałe aranżacje profesjonalnych muzyków. Dźwięki
kolęd wypełniają ciepłem każde serce pomimo śniegu
za oknem. Płyta dostępna jest na Lubartowskiej 77.
Ruszyła właśnie Pracownia Świętego Mikołaja. Można się tam wybrać, żeby wspólnie tworzyć
ozdoby choinkowe i prezenty dla bliskich. Bo najlepszym podarunkiem dla dziecka jest poświęcony mu
czas. Takie chwile wspomina się po latach, siedząc
z rodzicami przy świątecznym stole. Do pracowni
można przychodzić od poniedziałku do soboty po
wcześniejszym zapisaniu się. Szczegóły na stronie
www.lubartowska77.pl
Prawdziwa kawa z lokalnej palarni, ręcznie robiona czekolada, bombka, w której artysta zamknął
swoje wspomnienia, gra planszowa, która pozwoli ojcu zbliżyć się do syna. Jeśli chcesz podarować
komuś naprawdę wartościowy prezent, to przyjdź
na Lubartowską 77 i pokaż swoim bliskim, że autentycznie Ci na nich zależy. Odwiedźcie to miejsce
- szeroko otwarte dla każdego.
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Lublin w Dusseldorfie

Reklama

Lubelska firma Medisept to polski producent kompleksowych rozwiązań w zakresie utrzymania higieny i dezynfekcji. Od
blisko 25 lat działa na rynku, dostarczając
rozwiązania dla sektora profesjonalnego,
między innymi dla szpitalnictwa i usług
medycznych. Obecnie rozszerzył swoją
działalność także na rynek detaliczny. Od
niedawna nowe spraye do dezynfekcji rąk,
stóp i powierzchni można znaleźć na półkach w drogeriach Rossmann. Fabryka ma
siedzibę w strefie ekonomicznej na Felinie.
Firma posiada partnerów handlowych w
krajach Europy, Azji a także w Emiratach
Arabskich. W listopadzie Medisept po raz
4-ty uczestniczył w największym wydarzeniu branży medycznej na świecie - Targach Medica w Dusseldorfie. Wydarzenie
było okazją do wielu spotkań z obecnymi partnerami oraz zainteresowanymi
współpracą klientami z najodleglejszych
zakątków świata. (saw)

kanalizacji sanitarnej oraz Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”. Koszt inwestycji realizowanej w okresie 2017–2023 wynosi 267,2 mln
zł, a wysokość dofinansowania 138,4 mln
zł. Celem przedsięwzięcia jest kompleksowe
rozwiązanie problemów gospodarki wodno-ściekowej w Lublinie poprzez uzupełnienie
obszarów miasta w brakujące odcinki sieci
wodno-kanalizacyjnej, dzięki czemu do sieci
kanalizacyjnej zostanie podłączonych blisko
3500 osób, a do sieci wodociągowej prawie
800.

(Dariusz Adamski)

Nowa fabryka „Pszczółki”

Fabryka Cukierków „Pszczółka” uruchomiła swój nowy zakład produkcyjny. Na
terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin powstała jedna z najnowocześniejszych fabryk
w Europie. Na powierzchni ponad 20 000
mkw. produkowane są karmelki, pralinki,
cukierki czekoladowe oraz galaretki. Na
liście nowości znalazły się m.in. karmelki
Najnowsza inwestycja MPWiK
Musss Plus z dodatkiem wit. C i magneZarząd lubelskiego MPWiK podpisał
zem oraz cukierki czekoladowe Pychałki,
z Narodowym Funduszem Ochrony Środo- czyli truskawkowe cukierki z chrupkami,
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
oblane czekoladą, które zostały wzbogacoumowę o dofinansowanie projektu pn.
ne o magnez i wapń. Produkty z lubelskiej
„Rozbudowa i modernizacja systemu zaopa- fabryki trafiają do sklepów m.in. w Dubaju,
trzenia w wodę i odprowadzania ścieków
Azerbejdżanie, Jordanii, Estonii i Szwecji.
w Lublinie – etap III”. Umożliwi to m.in. W związku z budową fabryki oraz rozszewybudowanie ponad 50 km sieci kanalizacji rzeniem produkcji o nowe kategorie słodysanitarnej i prawie 20 km sieci wodociągo- czy zatrudnienie w firmie wzrosło o ok. 70
wej oraz modernizację ponad 10 km sieci
proc. – obecnie pracuje tu 195 osób.
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Biznes z rodziną
O tym, jak wygląda prowadzenie biznesu
z rodziną oraz jak odnaleźć się na rynku
dyskutowano podczas Wschodniego Forum
Firm Rodzinnych, jakie odbyło się w połowie
listopada w Parku Naukowo-Technologicznym w Lublinie. Forum pod hasłem „Rozwój
i współpraca szansą dla firm rodzinnych” zostało zorganizowane przez europosła Krzysztofa Hetmana i Mariusza Filipka, prezesa Stowarzyszenia „Aktywna Europa”. Jak podkreślali
gospodarze, forum ma być dla właścicieli firm
rodzinnych platformą wymiany dobrych praktyk, zdobywania wiedzy, a także poszerzania
swojej działalności o nowe relacje biznesowe
oraz nowe obszary aktywności. Podczas forum
można było wziąć udział w dwóch panelach
– dotyczącym planowania od strategii przez
organizację do rozwoju rodzinnej firmy oraz
wykorzystywania mediów w promowaniu
się. W wydarzeniu wzięło udział ponad 150
przedsiębiorców. (saw)

(now)

Peugeot na stałe w Lublinie

Przez prawie rok właściciele samochodów
marki Peugeot mieszkający w Lublinie
swoje auta musieli serwisować w Stalowej
Woli lub Radomiu. Obecnie samochody
tej marki możemy kupić i serwisować na
miejscu. W październiku nowy autoryzowany salon i serwis Peugeot otworzyła
firma M. i R. Prasek. Firma mieści się przy
ulicy Władysława Grabskiego 25 i można tu
kupić również jednoślady tej marki. Peugeot
produkuje auta osobowe, dostawcze, rowery,
motocykle i skutery od 1810 roku. (geba)

Wesołych Świąt
i Pomyślności
w Nowym Roku

sport

HORROR

ENDURO CEGIELNIA

tekst Marek Podsiadło | foto Krzysztof Stanek

Zapach palonych opon, ewolucje w powietrzu,
chłód nadciągającego wieczoru i doborowe,
sprawdzone towarzystwo miłośników hard
enduro – tak w skrócie można opisać to, co
miało miejsce w pierwszy listopadowy weekend
na terenie dawnej cegielni w Wierzchowinie koło
Żółkiewki.
Wiosenne i letnie rajdy aut terenowych
oraz jesienne wieczorne pokazy sprawności
motocyklistów odbywają się tu już od kilku
lat. Pomysłodawcą i organizatorem jest
Damian Bogucki, na co dzień właściciel
firmy informatycznej w Świdniku. Kiedy po
raz pierwszy zobaczył rozległy, pofałdowany
teren i królującą na niej zabudowę nieczynnej
cegielni, od razu przyszło mu na myśl, że można
byłoby w tym miejscu urządzić najlepszy na
Lubelszczyźnie tor offroadowy.

Tam, gdzie wyrosło
zielsko
Cegielnia działała do początku lat 80., później
przez krótki czas była tu stolarnia. Wkrótce potem
całość porosła zielskiem. Kiedy miejsce zostało wystawione na sprzedaż, powstał pomysł stworzenia
tu Ośrodka Doskonalenia Jazdy Terenowej. Dziś
otoczenie cegielni to kilka hektarów urozmaiconych
wzniesieniami, stromymi zboczami i urobiskami oraz
hale wewnątrz budynku znakomicie nadające się do
ekstremalnych wyczynów. – To wymarzone miejsce
do aktywnego wypoczynku, jak też zorganizowania
eventu firmowego czy szkolenia związanego z motoryzacją. Zachęcamy do współpracy firmy organizujące różnego rodzaju eventy – jest dużo miejsca i
jeszcze więcej możliwości – mówi Damian Bogucki,
który pasją do organizowania tu rajdów i enduro
zaraził już całą swoją rodzinę – żonę, synów i rodziców, ale i większość znajomych. Wraz z ich zaangażowaniem zmienia się również otoczenie. Dziś
cegielnia w Wierzchowinie może pochwalić się już
kilkuletnią tradycją organizowanych tu m.in. zawodów „Noc 4x4” – jednej z najważniejszych imprez
offroadowych na terenie wschodniej Polski. Rajd,
który obejmuje prawie 70 km trasy, składa się z
siedmiu odcinków specjalnych i dojazdówek oraz
jest podzielony na trzy etapy: jeden dzienny i dwa
nocne. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, stąd pomysł na Hard Enduro, organizowane na początku
listopada i odbywające się w atmosferze halloween.
Uczestnictwo w dwudniowej imprezie uwarunkowane jest odpowiednimi umiejętnościami i posiadaniem
sprawnego motocykla enduro/cross. W zawodach
mogą brać udział zarówno zawodnicy licencjonowani,
jak i niezrzeszeni. Co ważne, wydarzenie jest otwarte
dla zawodników zagranicznych, czego przykładem
była w tym roku reprezentacja 444 Enduro School
ze Lwowa. Zawody listopadowego Horror Enduro
poprzedzone kilkugodzinną rozgrzewką na dobre
rozpoczęły się po zachodzie słońca i odbywały się na
oświetlonym pochodniami torze. Zostały rozegrane
w kilku kategoriach: Amator, profesjonalista (PRO)
– wiek od 18 lat lub od 16 lat oraz Amator – wiek
od 18 lat lub od 16 lat z pisemną zgodą opiekuna.
Czas trwania wyścigu dla klasy PRO to 2 godziny, dla klasy Amator – 1,5 godziny. Zwycięzcami
tegorocznej edycji Hard Enduro Cegielnia okazali
się: Filip Potasiewicz (KM Cross Lublin) w klasie
Amator oraz Damian Musiał (Marvis Team) w klasie PRO. Nowością w tym roku była klasa Pitbike
(małe motocykle ze skrzynią półautomatyczną), gdzie
zawodnicy wystartowali w klasie Junior i Senior.
Zwycięzcą klasy Junior został Arkadiusz Bańbor, a
w klasie Senior na podium stanęli Dawid i Wiktor
Lampart – zawodnicy Stal Rzeszów Speedway. Wraz
z wiosną zostanie otwarta wypożyczalnia Pitbikeów

w cegielni, więc będzie można zabrać znajomych
na wyjątkową zabawę, jaką jest jazda tymi dającym
frajdę minimotocyklami.

Enduro
na szlaku Green Velo
Damian Bogucki oprócz dotychczasowych wydarzeń planuje poszerzenie oferty o inne sporty ekstremalne. Każdorazowo zainteresowanie imprezami
jest duże. Do cegielni przyjeżdżają miłośnicy rajdów
samochodowych i enduro z całej Polski. W jesiennej
edycji Hard Enduro wzięło udział kilkudziesięciu
zawodników, drugie tyle to osoby towarzyszące, bo
wydarzenia organizowane w Wierzchowinie mają
również charakter towarzyski, są skierowane do całych rodzin czy grup. Uczestnicy mogą korzystać z
rozbudowującej się z roku na rok infrastruktury –
oprócz toru i myjni można skorzystać z kempingu.
Na miejscu są pokoje do wynajęcia, a w planach
sauna i bania. Póki co działa kuchnia z domowymi
obiadami, scena i pub na świeżym powietrzu. Par-

king przy wjeździe na teren cegielni może pomieścić
dowolną ilość samochodów. Na ogrodzonym terenie
cegielni można wynająć Dom Hobbitów oraz wziąć
udział w obozie przetrwania czy nauce strzelectwa. W ostatnim czasie w okolicach Lublina organizowanych
jest bardzo mało imprez o charakterze off-roadowym.
Część znanych i lubianych wydarzeń o takim charakterze została przeniesiona w inne części kraju, a inne nie
doczekały się kolejnych edycji. Dzięki temu Cegielnia
Wierzchowina stała się jednym z ostatnich bastionów
spotkań offroadowców z regionu – zaznacza Michał
Staniszewski, uczestnik off roadów z Lublina. Niedawno cegielnia została certyfikowana jako Miejsce
Przyjazne Rowerzystom i została również wpisana w
ofertę turystyczną szlaku rowerowego Green Velo.
Gdzie okiem sięgnąć po okolicy – miejsca dla rowerzystów jest wystarczająco. Wrażenia potęgują walory
krajoznawcze. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że
jest to przedsionek Roztocza. – Stworzenie takiego
miejsca jak to zawsze było moim marzeniem. Myślę, że w ciągu kilku lat uda się tu stworzyć jedną
z najlepszych miejscówek offroadowych w Europie
– przekonuje Damian Bogucki.

motoryzacja

DLACZEGO
wymieniamy

OPONY
EKSPERT RADZI

Michał Staniszewski

Istnieje powszechny osąd, że opony trzeba wymieniać, w szczególności sezonowo – na lato
i na zimę. Generalnie jest to prawda. Jednak nie zawsze i nie w każdym przypadku. Najnowsze
badania przeprowadzone przez wiodącego producenta ogumienia wskazują, że poprawnie
eksploatowana opona (z równomiernym zużyciem na całej jej powierzchni) powinna być
eksploatowana do końca swojej używalności. Co ciekawe, właściwości takiej opony są
częstokroć lepsze od najtańszych nowych opon pochodzących z Dalekiego Wschodu.
To by znaczyło, że należy zarówno w trosce o ekologię, jak i swój własny portfel jeździć na danych oponach dotąd, aż osiągną one swoją wartość graniczną,
oznaczoną specjalnym znacznikiem – paskiem granicznym, który znajduje się na oponie. Sprawą dyskusyjną
pozostaje wiek opony, ale z zasady przyjmuje się, że
opona nie powinna być starsza niż 5 lat. Z doświadczenia jednak wiemy, że dobrze przechowywane i eksploatowane 6 – 7-letnie opony z dużą ilością bieżnika
nie powinny stwarzać niebezpieczeństwa. Natomiast
nawet najładniejsza, nigdy nieużywana opona, mająca
widoczne spękania spowodowane jej wiekiem lub niewłaściwym jej przechowywaniem – nie nadaje się do
eksploatacji i należy bez żalu przekazać ją do utylizacji.
Śnieg i woda – te dwa żywioły powinny jednak
skłonić nas do zastanowienia nad sensem wymiany
opon. W zimie, na śniegu, letnia opona nie ma żadnych
szans. Nie tylko w kwestii bezpieczeństwa – z czego
każdy raczej zdaje sobie sprawę. O tym, że opona letnia
wielokrotnie wydłuża drogę hamowania na śniegu czy
oblodzonej powierzchni, wiedzą wszyscy. Niektórzy
zapominają, że przyczepność letnich opon jest zdecydowanie inna w lecie, a inna w zimie. Na początku
zimy, w mieście lub na wsi, często jesteśmy świadkami

sytuacji, kiedy unieruchomione pojazdy na letnich oponach blokują przejazd innym, świadomym i przezornym
użytkownikom drogi. Kierowcy takich „letnich” aut
dopiero wtedy zdają sobie sprawę z potrzeby zmiany
ogumienia na zimowe. Oby było ich na naszej drodze
jak najmniej.
W podobny sposób należy myśleć o cieplejszej części roku. Opony letnie mają za zadanie nie tylko dobrze
prowadzić się po nagrzanym asfalcie, ale również w porze deszczowej maksymalnie oddawać nadmiary wody.
W przeciwnym wypadku powstaje poduszka wodna
pod oponą i prowadzi to w prostej drodze do poślizgu
kół. Odprowadzanie dużej ilości wody to jest to, z czym
sobie nie poradzi większość zimówek. Ale różnic jest
dużo więcej. Letnia ma dużo mniej nacięć na bieżniku, zimowa odwrotnie. Dzięki temu zimówka lepiej
„łapie” kontakt ze śniegiem i ma o wiele lepszą przyczepność. Nie bez znaczenia jest też to, z czego opony
są wykonane. Letnie są produkowane m.in. z kauczuku
i sadzy, dzięki czemu są twardsze i mniej się zużywają
w wysokich temperaturach. Z kolei zimowe opony mają
w swoim składzie więcej krzemionki, co pozwala im na
większą elastyczność względem podłoża.
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podróże

Polakom Bułgaria kojarzy się głównie z wakacyjnym wypoczynkiem spędzonym na słonecznych
plażach. Tymczasem jest to kraj pełen atrakcji geograficznych, przyrodniczych i historycznych. Na
maniaków pieszych wędrówek czekają wspaniałe, wręcz bajkowe górskie szlaki Rodopów czy też Riły,
gdzie znajduje się słynny Rylski Monastyr. Jeżeli zdecydujemy się na pobyt w Bułgarii i jeżeli jest to
nawet Słoneczny Brzeg, nie bez przyczyny nazywany Las Vegas Europy Wschodniej, pamiętajmy, że
nadmorskie kurorty i ich okolice są także świetnym miejscem do zwiedzania.
W tym regionie czeka na nas na przykład górski masyw Strandża, którego część schodzi prosto
do Morza Czarnego. Utworzony w ten sposób malowniczy przylądek znany jako Maslen Nos słynie z
dawnych pogańskich zwyczajów, takich jak chodzenie po rozżarzonych węglach. Niedaleko znajduje się
też Wyspa Św. Tomasza, zwana wymiennie Wyspą
Wężową. Żadnych gadów na niej nie ma, natomiast
kiedyś znajdowała się tu grecka świątynia, a dzisiaj
pokrywają ją dziko rosnące kaktusy posadzone tam
w 1933 roku na polecenie cara Bułgarii Borysa III.
Obie te atrakcje znajdują się w połowie drogi między
popularnymi wśród turystów miejscowościami Sozopolem a Primorskiem. W okolicach tego drugiego na
miłośników przyrody czekają parki narodowe oferujące
sporo atrakcji, w tym te z największych rezerwatów
w Bułgarii, Ropotamo (ponad 1000 ha) i znacznie
mniejszy, ale również atrakcyjny Stamopołu, gdzie
występuje m.in. kilkanaście gatunków ptaków. Nie
będą zawiedzeni również ci, którzy pasjonują się historią. W niedużej odległości od siebie znajduje się
kilka interesujących miejsc. Wart odwiedzin jest zabytkowy Sozopol z bogato wyposażonym Muzeum
Archeologicznym. Na tutejszym kampingu dzieje
się też akcja polskiego melodramatu „Zapach psiej
sierści” z 1981 roku. Sam film niestety do udanych
nie należy, ale warto go zobaczyć choćby dla samych
plenerów i grającego główną rolę niezapomnianego
Romana Wilhelmiego. Dwa kilometry od miasta, w
szczerym polu, znajduje się pochodzący z końca XX
wieku gigantyczny zamek Ravadinovo zbudowany w
stylistycznej mieszance Bizancjum, gotyku i orientu,
porośnięty bluszczem. Z kolei miasteczko Pomorie to

tracki grobowiec z II w. n.e., średniowieczny klasztor
św. Jerzego i unikalne jezioro, którego woda jest czterokrotnie bardziej słona niż morska (zasolenie 70%).

Antyczna perła Bułgarii
W okolicach Primorska znajduje się „bułgarskie
Stonehenge”, czyli megalityczne sanktuarium Beglik
Tash. Ogromne głazy ułożone są w formie okręgu o
prawie 60-metrowej średnicy. Historycy datują powstanie tej antycznej świątyni na XIV wiek p.n.e.
(czyli okres panowania faraona Tutenchamona w
Egipcie). Miejsce kultu pełniło też funkcje obserwatorium astronomicznego z zegarem słonecznym
do IV w n.e. Nie możemy zapomnieć, że na historię
Bułgarii składają się losy zamieszkujących ten kraj ludów. Kolejno osiadali tu Trakowie, Grecy, Rzymianie,
Bizantyjczycy, Bułgarzy, Turcy, po których pozostała bogata różnorodność architektoniczna. Dobrym
przykładem tego jest położone na półwyspie miasto
Nessebar, do którego można wybrać się spacerem ze
Słonecznego Brzegu. Nic dziwnego, że miasteczko
znalazło się na liście światowego dziedzictwa kultury
UNESCO. To jedna z najstarszych osad Europy z
epoki brązu, której założycielem było waleczne plemię
Traków (najbardziej znany przedstawiciel tego ludu to
przywódca powstania niewolników Spartakus). Właściwy rozwój miasto zawdzięczało jednak Grekom,
którzy tu właśnie w VI wieku p.n.e. założyli swoją kolonię handlową. 500 lat po nich pojawili się Rzymianie. Sporą część zabytkowych cerkwi zawdzięczamy
z kolei Cesarstwu Bizantyjskiemu. Kolejne budowle
powstają zaraz po powstaniu państwa bułgarskiego. No

SŁOŃCE, ANTYK
I TRAKOWIE
tekst i foto Andrzej Ranicki

i na końcu swoje dołożyli jeszcze tureccy okupanci.
Zwiedzanie zaczynamy od spaceru po prowadzącej do
zabytkowej starówki grobli, mijając po drodze położony zaraz na początku wyspy zabytkowy osiemnastowieczny wiatrak. Na turystach spore wrażenie
robią resztki potężnych murów obronnych, jak i w
różnym stopniu zachowane cerkwie. Kiedyś było ich
aż czterdzieści jeden. Niektóre z nich są dostępne dla
zwiedzających. Część wyposażenia nieistniejących już
świątyń prezentowana jest w Muzeum Archeologicznym, w tym liczne fragmenty antycznych obelisków.

Z Lublina nad Morze
Czarne
Nessebar, jak i inne tego typu miasteczka, wabi
malowniczymi uliczkami, w których rozkładają swoje

stoiska handlarze, oferujący wszelkiego rodzaju pamiątki. Co krok kuszą zapachami okoliczne knajpki
znajdujące się w zabytkowych domach z czerwonymi
dachami. Owoce morza, w tym lokalne potrawy z
czarnomorskiego rekina i mule, są warte spróbowania. Pamiętajmy, że im dalej od turystycznego
centrum, ceny spadają, i w jednej z bocznych uliczek za równowartość kilkunastu złotych można
zjeść przyzwoity obiad z lokalnym winem, piwem
czy lampką koniaku. Nessebar oprócz zabytków i
klimatycznych knajpek oferuje też odpoczynek na
plażach ukrytych w malutkich zatoczkach. W nadchodzącym wakacyjnym sezonie czarterowe loty do
Bułgarii z Portu Lotniczego Lublin będą odbywały
się dwa razy w tygodniu od 19 czerwca do 14 września. Bilety można zakupić zarówno bezpośrednio u
przewoźnika, jak i u kilku touroperatorów.

Wiemy, co sprzedajemy
Tekst Izabela Wawyk | foto Marcin Pietrusza

Solidarność była, jest i będzie!
W kwietniu br. powstał w Lublinie raj dla miłośników słodkości – pierwsza i jedyna w Polsce kawiarnia Czekoladowa Solidarność. Od 2013 roku właścicielem lubelskiej marki jest polska firma Colian
Sp. z o.o., która od lat dostarcza najwyższej jakości produktów spożywczych.

Tradycja smaku
Czekoladowa Solidarność niezawodnie zachwyca znanym od pokoleń smakiem czekolad
oraz bogactwem najwyższej jakości pralin. Tradycja smaku pozostała niezmienna,
a Solidarność poszerzyła swoją słodką ofertę i na co dzień rozpieszcza prawdziwą
czekoladą na gorąco. Zaprasza na wyjątkowo aromatyczną, świeżo paloną kawę
100% Arabica z Etiopii i Brazylii oraz nie pozwala przejść obojętnie obok barwnej witryny świeżo przyrządzanych na miejscu deserów z owocami i ziarnami.

Trudno nie czuć się tu ważnym
Zawsze uprzejma i profesjonalna obsługa doradzi oraz odpowie na pytania i oczekiwania każdego gościa. Udowodni, że można nasycić się nie tylko słodko, ale i zdrowo! Kawiarnia przyciąga
unikalnym, rodzimym klimatem z przełomu lat 50. i 60. Dwupoziomowa przestrzeń, wyjątkowy widok
z antresoli oraz klimatyczna muzyka w tle pozwalają odnaleźć tu swoje miejsce relaksu, pracy czy rozrywki.
Zdarzyło się dawno temu, ale wciąż trwa
W każdą ostatnią sobotę miesiąca Pani Krysia zabiera dzieci w słodką podróż do Krainy baśni i słodyczy.
Kameralne spotkania wieńczą szerokie uśmiechy i czekoladowe „wąsy”, którym nikt się już zresztą nie dziwi!

B2B
Obecność antresoli oraz stały dostęp do Internetu i projektora sprawiają, że kawiarnia jest również świetnie przystosowanym miejscem dla spotkań firmowych i okolicznościowych.
Dla klientów indywidualnych i biznesowych – w podziękowaniu, w prezencie, na imprezy firmowe
i okolicznościowe – sklep Czekoladowej Solidarności oferuje wyjątkowe kompozycje starannie
przyozdobionych koszy upominkowych ze słodkościami.

Kawiarnia i Sklep Czekoladowa Solidarność
Galeria Olimp, budynek IV | Al. Spółdzielczości Pracy 32, Lublin
www.facebook.com/czekoladowasolidarnosc

kultura – okruchy
Jubileusz Kroke

70 urodzinowych tomów

Na początku listopada w lubelskiej filharmonii swoje ćwierćwiecze świętowali muzycy krakowskiego zespół Kroke. W 1992
roku stworzyła go trójka przyjaciół – Tomasz Kukurba, Jerzy Bawoł i Tomasz Lato.
Artyści zaczynali swoją karierę od muzyki
klezmerskiej, obecnie inspirują się muzyką
etniczną z całego świata, tworząc własny styl,
pozostający ponad granicami, czasem i formami. Kroke docenił Steven Spielberg, który
zaprosił grupę do Jerozolimy na uroczystości
Survivors Reunion. Z kolei Peter Gabriel zaproponował im wzięcie udziału w festiwalu WOMAD w Wielkiej Brytanii. Zespół
współpracował m.in. z Davidem Lynch’em,
Anną Marią Jopek, Edytą Geppert, Talilą,
Tomaszem Stańko oraz orkiestrą Sinfonietta
Cracovia. Z Lublinem i Kawiarnią Artystyczną „Hades” zespół jest związany od początku
istnienia, w 2009 roku Kroke towarzyszyli
Nigelowi Kennedy’emu podczas jego koncertu w lubelskiej filharmonii. Tym razem
muzycy zaprezentowali swoją nową płytę
„Traveller”. Zespołowi towarzyszył perkusista
Sławomir Berny. I jak zawsze było mocno
energetycznie. (geba)

Dobiega końca rok Bolesława Prusa – prozaika, nowelisty i publicysty doby pozytywizmu,
kronikarza Warszawy, społecznika i miłośnika
turystyki pieszej i rowerowej, który przed 170
laty urodził się w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Spuściznę tego wyjątkowo płodnego autora
postanowiło opublikować lubelskie Wydawnictwo Episteme w ramach wygranego konkursu na graficzne i redakcyjne opracowanie oraz
wydanie edycji krytycznej „Pism wszystkich”
Bolesława Prusa. To prestiżowy ogólnopolski
projekt naukowy uwzględniający najnowsze
standardy sztuki edytorskiej. Komitetowi redakcyjnemu przewodzi Beata K. Obsulewicz,
profesor KUL, uczennica śp. prof. Stanisława
Fity, zasłużonego badacza i edytora tekstów
Bolesława Prusa. Ponadto w skład komitetu
wchodzą najwybitniejsi prusolodzy w Polsce:
Józef Bachórz, Barbara Bobrowska, Tadeusz
Budrewicz, Maciej Gloger, Anna Martuszewska, Bogdan Mazan, Aneta Mazur, Jacek Nowak, Ewa Paczoska, Tomasz Sobieraj, Jolanta
Sztachelska, Cezary Zalewski, Tadeusz Żabski
– reprezentujący najważniejsze ośrodki naukowe.
W pierwszej fazie realizowanego projektu ukaże
się 35 tomów, docelowo 70. (maz)

Batsheva Dance Company

Prestiżowy tytuł dla Roberta Pranagala
Międzynarodowa Federacja Sztuki Fotograficznej (FIAP) z siedzibą w Paryżu nadała
lubelskiemu fotografikowi Robertowi Pranagalowi prestiżowy tytuł Wybitnego Artysty
FIAP (Excellence FIAP, EFIAP). Federacja
zrzesza organizacje fotograficzne z ponad
85 krajów świata, a swój tytuł nadaje artystom fotografikom, których prace są często
przyjmowane i nagradzane na międzynarodowych salonach fotografii pod jej patronatem.
Robert Pranagal do tej pory reprezentował
Polskę i Lubelszczyznę na niemal 60 salonach fotografii w 30 krajach na wszystkich
kontynentach, zdobywając łącznie ponad 50
nagród, w tym aż 21 medali. W ubiegłym
roku, jako pierwszy Polak, otrzymał od Indyjskiej Fundacji Sztuk Wizualnych tytuł
mistrzowski Master Indian Visual Arts Foundation (MIVAF) w uznaniu sukcesów na
indyjskich salonach fotografii oraz za cykl
portretów artystów ziemi, który powstał
w czasie Land Art Festiwalu nad Bugiem
w 2015 roku. Robert Pranagal często eksperymentuje ze starymi technikami. Na stałe
współpracuje z LAJF-em, jest autorem licznych okładek oraz fotoreportaży, . Robercie
– gratulujemy. (maz)

Istniejący od 1964 roku zespół taneczny Batsheva Dance Company trzy razy wystąpił na Międzynarodowych Spotkaniach Teatrów
Tańca w Lublinie, które miały miejsce w dniach 13–19 listopada. Ta pochodząca z Tel Awiwu grupa została założona przez Marthe
Graham (bodaj najbardziej znaną choreografkę tańca nowoczesnego w USA) i Baronową Batshevę de Rodshshild (kolekcjonerka
sztuki i filantropka). Tym, co wyróżnia artystów, to posługiwanie się GAGA – językiem ruchowym, którego celem jest obudzenie
świadomości całego ciała, opracowanym przez choreografa zespołu Ohada Naharina. Podczas wizyty w Lublinie artyści zaprezentowali w Centrum Spotkania Kultur dwa spektakle: „Wenezuelę” oraz „Last Work”. Bilety sprzedały się w błyskawicznym tempie. Nic
dziwnego – plastyka ciała, wyjątkowość wyrażania emocjonalności i minimalistyczne kostiumy złożyły się na to, co wyróżnia Batsheva
Dance Company spośród wszystkich innych zespołów tańca na świecie. (geba)

(Marcin Pietrusza)

(Tomasz Koryszko)

Komisarz Mock na KUL
Bodaj najciekawszy autor kryminałów w Polsce – Marek Krajewski, twórca m.in. cyklu
powieści retro z wrocławskim policjantem
kryminalnym Eberhardem Mockiem w roli
głównej i pełnym tajemnic Wrocławiem w tle.
Pisarz jest autorem kilkunastu bestsellerów,
został nagrodzony m.in. „Paszportem Polityki”
i Nagrodą Wielkiego Kalibru. „Dwadzieścia lat
fikcyjnych zbrodni” tak zostało zatytułowane
spotkanie, jakie odbyło się na KUL. Spotkanie niezwykłe – z erudytą, filologiem klasycznym, doktorem nauk humanistycznych, którego książki zostały przetłumaczone na prawie
20 języków, i który sprawił, że odpychającego
komisarza Mocka z żółtymi od papierosów
palcami i wiecznym kaszlem uwielbiają tysiące
czytelników na całym świecie. Brawa dla KUL
za cykl spotkań z twórcami literatury współczesnej z najwyższej półki – warto być, warto
posłuchać, warto czytać. (maz)

Edward Dwurnik przedstawia
Do 5 lutego będzie można oglądać wystawę Edwarda Dwurnika – jednego z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce i za granicą
polskich malarzy współczesnych. W Galerii
Sztuki Wirydarz w Lublinie prezentowane są
obrazy olejne z cyklu „Krzyż” oraz rysunki
z cyklu „Do końca” z lat 70. i 80. Edward
Dwurnik, rocznik 1943, studiował na warszawskiej ASP w pracowniach malarstwa
prof. Eugeniusza Eibischa i rzeźby prof. Je-

Dyrektor z Zamościa w Radzie PISF
W nowo powołanej Radzie Polskiego
Instytutu Sztuki Filmowej na lata 2017 –
2020 znalazł się Andrzej Bubeła, dyrektor
Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w
Zamościu, wiceprezes Stowarzyszenia „Kina
Polskie”, uhonorowany m.in. Złotym Biletem za wybitne zasługi w upowszechnianiu
polskiej kinematografii. Rada składa się z 11
członków, tworzą ją przedstawiciele twórców, producentów filmowych, związków
zawodowych działających w kinematografii,
kin, dystrybutorów, nadawców, operatorów
telewizji kablowych i platform cyfrowych. Jej
celem jest wytyczanie kierunków działania
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz
opiniowanie jego działalności. (maz)

Reklama

rzego Jarnuszkiewicza, zaś pracę dyplomową przygotował w pracowni prof. Krystyny
Łady-Studnickiej w 1970 roku. Artysta jest
także autorem m.in. cyklu z lat 1972–1978
„Sportowcy” – jednej z najwyżej cenionych
obecnie serii malarskich Dwurnika, ukazującej na poły karykaturalnie, na poły komiksowo bohaterów zwykłej PRL-owskiej
codzienności. (maz)

historia

Broszka

naszej Mamy
tekst Mieczysław Kseniak | foto archiwum rodzinne
Broszka jest miedziana i ma kształt barana.
Zrobiła ją Kamila, córka Szymona Kasprowicza
i Anieli z Grunertów, która przyszła na świat 16
kwietnia 1913 roku pod znakiem Barana. Zawsze
mówiła, że „13” i ten znak to jej szczęście. Z kolei
jej wybraniec urodził się 13 kwietnia 1907 roku,
tak jak i ona na Zasaniu w Przemyślu. Od dziecka
Kamila była nazywana Kamą. Własnoręcznie zrobioną broszkę najbardziej lubiła nosić do sportowych
strojów. Broszka przetrwała odzyskanie przez Polskę niepodległości, okupację sowiecką, niemiecką
i lata PRL-u. Dziś leży w drewnianej zakopiańskiej
szkatule na honorowym miejscu.
Mój dziadek Szymon Kasprowicz pochodził
z Dynowa nad Sanem. Urodził się w 1886 roku, był
z zamiłowania mechanikiem i maszynistą kolejowym.
W naszej rodzinie była też tradycja kowalska. Jeden
z Kasprowiczów był kowalem w majątku Trzecieskich
w Dynowie i uczestniczył w powstaniu styczniowym,
przekuwając kosy na sztorc i reperując broń powstańczą. Wraz z dziedzicem Jaxą Chamcem mieli uciekać
z Kongresówki do Galicji przed grożącą im karą śmierci. Potem pracował wiele lat w kuźni przy dynowskim
dworze. Z żoną Marią mieli liczne potomstwo żyjące
w Dynowie jeszcze po II wojnie światowej.

Dworzec w Przemyślu
W 1894 roku właściciele ziemscy z Łopuszki

Wielkiej i Bachórza postanowili wybudować kolejkę wąskotorową, aby dowozić buraki do cukrowni
Lubomirskich w Przeworsku. Wraz z budową trasy
kolejowej, którą rozpoczęto w 1900 roku, powstały
parowozownia w Przeworsku, a w Dynowie parowozownia zwrotna i warsztaty. Nastoletni Szymon
zafascynowany koleją rozpoczął tam terminowanie.
Wkrótce uzyskał dyplom mistrzowski maszynisty.
Po I wojnie światowej i odzyskaniu niepodległości
kolej przejęła PKP, a później weszła w skład DOKP-Lublin. Do dzisiaj „Pogórzanin” przebywa 46 km
starą trasą w letnie soboty i niedziele jako atrakcja
turystyczna. Małżeństwo Szymona i Anieli nazywanej
Niusią zostało zawarte w Święta Wielkanocne 1912
roku w kościele św. Trójcy w Przemyślu. Ojciec mojej
Babki Stanisław Jan Grunert wywodził się z rodziny,
w której większość mężczyzn zatrudniona była na
kolei, poczynając od Koleji Galicyjskiej, która jako
pierwsza powstała w 1860 roku. Maszynistów i wyższy
personel techniczny można było rozpoznać po srebrnych dewizkach od kieszonkowych zegarków szwajcarskiej firmy Roskopff, które otrzymywali w nagrodę
za punktualność pociągów i rzetelną, wzorową pracę.
Młodzi zamieszkali w kamienicy przy drewnianym
moście na Zasaniu, skąd było blisko na dworzec i do
parowozowni po drugiej stronie Sanu. W okresie monarchii austro-węgierskiej Przemyśl odgrywał ważną
rolę jako północna brama na Węgry i do Austrii.
Dzisiaj po kamienicy i drewnianym moście nie ma

śladu. Pozostał natomiast jeden z najpiękniejszych
pałacowych dworców kolejowych w Europie, który
po gruntownym remoncie odzyskał świetność z roku
1895, nawiązując wyglądem do eklektycznej architektury wiedeńskiej z tego okresu.
W 1918 roku po awansie Szymona w PKP Kasprowiczowie przenoszą się do Lwowa na ul. Piekarską
w pobliże Cmentarza Łyczakowskiego. Tam przychodzą na świat młodsze siostry Kamy, Władysława
w 1919 i Otylia w 1921. Mijają lata, dzieci dorastają.
Okres okupacji sowieckiej i niemieckiej udaje się przeżyć dzięki zatrudnieniu dziadka Szymona na kolei.
Po wyzwoleniu, wraz z regulacją granic, rodzina
przeprowadza się ze Lwowa do Bytomia na Śląsku. To
nie jest dobry czas dla osób z niemieckim pochodzeniem. Wiosną 1945 roku Niusia zostaje aresztowana
przez NKWD. Podobnie jak wielu innych mieszkańców Śląska zostaje wywieziona na roboty przymusowe do ZSRR. Znalazła się wraz z innym kobietami
w batalionie roboczym w kopalni węgla w Donbasie,
gdzie spędziła pod ziemią trzy lata. Nie wychodziła
na powierzchnię ziemi, pracując i mieszkając w sztolniach. Kobiety dostawały tylko chleb i wodę, resztę
trzeba było zdobywać lub kupować za nędzne grosze zarobione pod ziemią. Kobiety ze Śląska zajęły
miejsce po „Szachtiorkach-Rosjankach”, pracujących
zamiast górników, którzy poszli na „wojnę ojczyźnianą”. Babcia Niusia przetrwała, choć najgorszy był
dla niej brak wody do mycia i wszawica. Tymczasem
Dziadek Szymon po przyjeździe na Śląsk, w zamian
za utracone mienie na Wschodzie, otrzymał niewielkie poniemieckie gospodarstwo rolne w Potołówku
na Kujawach. Jednak po powrocie żony z Donbasu
szybko postanowił wrócić do pracy na kochanej PKP.
Zamieszkali razem z rodziną córki Władysławy i Jana
Malców w Krakowie. Pamiętam, gdy mama wspominała swojego ojca i ich rozmowy o pięknie. Kiedyś
oświadczył, że za najpiękniejsze i najwspanialsze dzieło, jakie stworzył człowiek, uważa parowóz, który ma
idealne kształty i proporcje, i co najważniejsze, który
uwolnił konie od morderczej pracy.

Kama
Mała Kama wyrosła na piękną dziewczynę. We
Lwowie, po ukończeniu szkoły powszechnej, rozpoczęła naukę na Wydziale Przemysłu Artystycznego
w Państwowej Szkole Przemysłowej. Wzniesiony
w 1919 roku okazały budynek stoi do dzisiaj. Nad
głównym wejściem nadal widnieje ozdobny portal
z alegoriami Sztuki i Przemysłu dłuta Piotra Wójtowicza. Wykładowcami byli wybitni rzemieślnicy
i artyści, tacy jak Józef Starzyński, który brał udział
w budowie mauzoleum Orląt Lwowskich, czy Antoni
Michalak – słynny później malarz związany z Kazimierzem nad Wisłą .Uczono tu nie tylko budownictwa,

ale przygotowywano też do zawodów rękodzielnych
i rzemiosła artystycznego, prowadzona była nauka
rysunku, rzeźby, malarstwa, a także wykonywania
ceramiki budowlanej. Na warsztatach z metaloplastyki
uczniowie wykonywali np. własne znaki zodiaku (tak
właśnie powstała miedziana broszka Kamy z Baranem)
. Uczniowie jeździli na wycieczki w Karpaty do warsztatów artystycznych oraz snycerskich i garncarskich.
Szkoła słynęła z pracowni haftu, koronkarstwa i kilimiarni prowadzonej przez wybitną specjalistkę w tej
dziedzinie, panią Petzolównę. Duży nacisk kładziono
na znajomość rodzimej wytwórczości artystycznej
górali podhalańskich i huculskich oraz Łemków i Bojków, co było niewątpliwą zasługą słynnego architekta
i artysty malarza Władysława Jarockiego.
Byli też inni – introligatorstwa uczył Aleksander
Semkowicz, grafiki Ludwik Tyrowicz, a rzeźby Marian Wnuk (ten sam, który zaprojektował obelisk na
skwerze Kościuszki w Gdyni). Kama specjalizowała
się w tkaninach ozdobnych, a także w kroju i szyciu
ubiorów damskich. Umiała tkać, haftować, wyszywać
i wspaniale rysować z natury. Z wielkim sentymentem wspominała Kazimierza Sichulskiego, ucznia
Stanisława Wyspiańskiego. Malarstwa portretowego
uczył Jan Kazimierz Olpiński, którego obrazy znajdują
się w muzeach narodowych w Krakowie, Warszawie
i Lwowie. Pracę dyplomową przygotowała z wyrobu
lalek i maskotek. Wszystkie te umiejętności przydały
się w jej życiu zawodowym nauczycielki i rehabilitantki, kiedy prowadziła w sanatorium dla górników
warsztaty z terapii zajęciowej. Po zdanej maturze wróciła do Przemyśla, gdzie zaczęła pracować jako nauczycielka. Tu w Domu Robotniczym na początku
lat 30. poznała swojego przyszłego męża Tadeusza,
który był wówczas aktywnym członkiem organizacji
młodzieżowej Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych. Jako student Wydziału Prawa Uniwersytetu im.
Jana Kazimierza we Lwowie często prowadził prelekcje
z różnych dziedzin, w tym także z ulubionej tematyki:
kultura starożytnego Rzymu.
TUR zajmowało się akcją odczytowo-oświatową,
działalnością wydawniczą i propagowała ruchy artystyczne, w tym głównie teatr amatorski. W Domu
Robotniczym spotykała się więc młodzież nie tylko
w celach oświatowych, także na spotkaniach towarzyskich i potańcówkach oraz balach na rzecz biedoty
miejskiej.

Tadeusz
Tadeusz Kseniak, przyszły mąż Kamy, pochodził
z rodziny rzemieślniczej. Jego ojciec Wojciech był
cieślą (budował cerkwie i kościoły na Podkarpaciu
i w Bieszczadach). Matka Paulina z Beszów miała
korzenie na Węgrzech, jej przodkowie zajmowali się
uprawą winorośli. W Przemyślu mieszkali na stoku

Winnej Góry. Kseniakowie mieli sześciu synów i dwie
córki.
Kiedy wybuchła I wojna światowa i ogłoszono
pobór do wojska, na wojnę poszedł 38-letni Wojciech
i najstarszy syn 18-letni Bolesław. Młodzież garnęła się
do Legionów Polskich formowanych w Galicji z entuzjastycznym poparciem rządu austriackiego, który
liczył na potężną armię. Do tego celu służyły liczne
deklaracje o wskrzeszeniu wolnego państwa polskiego. 27 sierpnia 1914 roku rozpoczęło się formowanie
Legionu Wschodniego we Lwowie pod dowództwem
gen. Adama Pietraszkiewicza. Głównym organizatorem formacji powstałej z połączenia Drużyn Polowych
„Sokoła”, Drużyn Bartoszowych i Polskich Drużyn
Strzeleckich był kapitan Józef Haller, który został
dowódcą 3. pułku Legionów w składzie III brygady.
W późniejszym okresie wojny znalazł się w armii
austriackiej gen. Augusta Mackensa 18-letni Bolek Kseniak. Zachowała się w zbiorach rodzinnych
patriotyczna pocztówka z pierwszą strofą Mazurka
Dąbrowskiego z pieczęcią poczty polowej w Sanoku
z 22 stycznia 1916 roku, zaadresowana do Pauliny
Kseniak. Tak pisał: „Kochana Mamo, pakunek i list
otrzymałem, za które serdecznie dziękuję. Ja jestem
zdrów, tylko mnie bardzo martwi, że Mama jest chora. Niech Bóg dopomoże, żeby Mamie nic nie brakowało za dobre serce dla mnie. Również napiszę list
do Tatka. Czy to jest prawda, że u nas był na Trzech

Króli P. Auwaler, ja przeżałować tego nie mogę, żem
nie przyjechał. Proszę pozdrowić Tatka i rodzeństwo.
Całuję rączki, kochający syn Bolek”.
I wojna światowa, zwana samobójstwem Europy,
zgładziła blisko pół miliona Polaków, a 900 tysięcy
zostało rannych. Wojna przyniosła wprawdzie odrodzenie państwowości polskiej, ale wszyscy zapłacili za
to wysoką cenę. Twierdza Przemyśl, tak znakomicie
przygotowana do obrony, poddała się po 179 dniach
oblężenia z powodu głodu. 3 czerwca 1916 roku armia
niemiecko-austriacka odbiła Przemyśl z rąk rosyjskich,
a 22 czerwca Lwów. W trakcie walk o Lwów zginął
Bolesław Kseniak.

Z Przemyśla do Wilna
Z kolei mój drugi dziadek, Wojciech, wojnę spędził
w małym austriackim miasteczku Weiselburg nad rzeką Erlauf, gdzie jako fachowiec został przydzielony do
Arbeiter-Batalion, który zajmował się wytwarzaniem
i gromadzeniem produktów i wyrobów na potrzeby
wojska. Po wojnie powrócił do Przemyśla. Niestety,
rodzinny dom został zburzony. W ramach odszkodowań
wojennych Kseniakowie dostali obligacje Państwowego Banku Gospodarki Krajowej, które do dzisiaj nie
zostały zrealizowane, gdyż w czasach PRL-u zostały
unieważnione. Przetrwały ukryte przez babcię Paulinę
wraz z innymi dokumentami do lat 70., kiedy zostały

zdjęcia od lewej:
Babcia Niusia - Aniela Kasprowiczowa z
Grunertów i jej mąż Szymon Kasprowicz
w latach młodości oraz pięcioletnia
Kama we Lwowie w 1918r.

odnalezione przez nowych właścicieli już po sprzedaży
domu na Podwiniu. Wojciech miał firmę budowlaną,
niestety w 1923 roku zginął, spadając z rusztowania
w trakcie odbudowy przemyskiego kościoła. Babcia
Paulina postanowiła, że starsi bracia pójdą pracować
na utrzymanie i wychowanie młodszego rodzeństwa.
Stanisław i Roman pracują więc na budowach , Władzia
otwiera własną pracownię krawiecką, Helenka uczy
się w seminarium nauczycielskim, Kazik i Mieczysław
pobierają nauki w miejscowej szkole powszechnej,
a Tadeusza wysyłają na studia prawnicze do Lwowa
na Uniwersytet Jana Kazimierza. Przez cały czas studiów
Tadeusz dojeżdża z Przemyśla, a jednocześnie pracuje
w Kasie Chorych, aby mieć środki na utrzymanie się
oraz na pomoc dla matki i rodzeństwa. Pomimo trudności był to piękny okres w życiu Kamy i Tadeusza.
Chodzili na potańcówki i bale studenckie, do Opery
i Teatru, wyjeżdżali w Karpaty lub spędzali czas w Przemyślu na Zasaniu w gronie rodziny i przyjaciół, latem
opalając się nad Sanem.
Ostatniego dnia czerwca 1933 Tadeusz otrzymał
dyplom magistra praw i rozpoczął aplikację sędziowską w Sądzie Okręgowym w Przemyślu. Natomiast
Kama od 1934 roku zaczęła pracować jako nauczycielka w Prywatnym Gimnazjum Krawieckim. Ślub
wzięli w styczniu 1937 w kościele ojców Salezjanów
na Zasaniu. Niebawem Tadeusz otrzymał propozycję
objęcia stanowiska referendarza w Izbie Skarbowej

w Wilnie. Po przeprowadzce zamieszkali w wynajętym
mieszkaniu w willi otoczonej kwiatami przy ul. Ogrodowej „za Zielonym Mostem”. Dobra pensja pozwala na umeblowanie mieszkania i duże przyjemności,
łącznie z wyjazdem na narty w zimie i letnie wakacje
w Jaremczy, tuż przy węgierskiej granicy. Kamila
uczyła w szkole w Wilnie prac ręcznych i rysunku. Nie
rozstawała się ze szkicownikiem i sztalugami. Kiedy
wybucha wojna, Tadeusz traci pracę, Kama podejmuje się różnych prac dorywczych w handlu, a także
jako kelnerka w kawiarni. 10 października 1939 roku
na mocy układu między Józefem Stalinem a rządem
Republiki Litewskiej powstało Państwo Litewskie ze
stolicą w Wilnie. Polacy zgodnie z wprowadzonym
prawem uznani zostali za cudzoziemców, co wiązało się
z utrudnieniami z uzyskaniem zatrudnienia. Tadeusz
ukrywa swoje wykształcenie i w rubryce z miejscem
zawodu wpisuje: dozorca. W pierwszy dzień 1944
przychodzi na świat syn Mieczysław Bogumił, zwany
przez rodziców Bodo, ochrzczony w kościele św. Anny
przez przyjaciela rodziny ks. Władysława Forkiewicza. Mamą chrzestną była Irena Niewodniczańska,
po wojnie wykładowca na UJ oraz żona profesora
atomistyki, a ojcem miejscowy dziad przykościelny.
Tymczasem wybucha wojna niemiecko-sowiecka.
Okupacja niemiecka trwa do lipca 1944, kiedy Wilno
zostało uwolnione przez 27. Wołyńską Dywizję Armii
Krajowej wspólnie z oddziałami Armii Czerwonej.

Dzień wcześniej podszedł do mamy, wówczas kelnerki
w kawiarni, nieznajomy oficer niemiecki, z prośbą
o opiekę nad pieskiem, pięknym kudłatym gryfonem,
ze względu na szybki wyjazd na front. Misio został
przyjęty do rodziny bez słowa i od tej pory zajął się
pilnowaniem dziecka. Był moim przyjacielem aż do
1953 roku, opiekował się także moją młodszą siostrą
Halinką, która urodziła się w 1951. Misio był dużym
psem o miękkiej sierści, z której miałem zrobione
rękawiczki i skarpetki zimowe. Uwielbiał podróże
i często jeździł z ojcem samochodem.

Lublin – plac Zebrań
Ludowych
Pod koniec 1945 roku rodzice postanowili wracać do Polski, wybierając Lublin. Udało się polecieć
samolotem. Leciał z nami także ks. W. Forkiewicz,
a w luku bagażowym przerażony Misio. Niestety cały
dobytek zapakowany na pociąg towarowy został zrabowany, w tym rysunki i projekty Kamy. Wszystko
trzeba było zaczynać od początku. Ojciec został w Lublinie dyrektorem Polskiego Urzędu Repatriacyjnego,
który mieścił się w budynku stojącym na posesji tuż
obok Liceum im. hetmana J. Zamoyskiego przy ul.
Ogrodowej, obecnie Dom Emerytowanych Księży.
Zamieszkaliśmy na początku w hotelu Janina przy ul.
3 Maja, a później przy ul. Spokojnej w mieszkaniu zajmowanym w czasie okupacji przez oficerów Gestapo.
Mama Kama pracowała w pobliskiej Szkole Odzieżowej, gdzie uczyła kroju i szycia, a także rysunku
i prowadziła zajęcia z „kultury przy stole” w sąsiednim

Kama i Tadeusz Kseniakowie
z dziećmi – Mieczysławem i Halinką

Technikum Gastronomicznym. W Szkole Odzieżowej
przy ul. Spokojnej (później 22-go Lipca) wykonała
wraz z uczniami Galerię Strojów Historycznych, która
przez wiele lat zdobiła ściany korytarza szkolnego.
Pod koniec lat czterdziestych ojciec został dyrektorem
Wojewódzkiego Zarządu Kin w Okręgu Lubelskim.
Mieliśmy bezpłatne bilety, więc zabierałem do kina
całą gromadę kolegów z podwórka i ze szkoły. W 1953
ojca zwolniono z pracy za działalność przedwojenną
w OMTUR. Musieliśmy się wynieść ze Spokojnej, bo
nasze mieszkanie zajął ważny działacz PZPR. Przenieśli
nas na plac Zebrań Ludowych, gdzie w ekspresowym
tempie wznoszono lubelski Mariensztat. Zamieszkaliśmy w pierwszym oddanym do użytku budynku.
Na parterze był m.in. salon fryzjerski z kryształowymi lustrami i neoklasycystycznymi żyrandolami
w duchu realizmu socjalistycznego. Sąsiadami byli
aktorzy i urzędnicy. Na ostatnich piętrach budynków
zbudowanych na „półkolu” zamieszkali milicjanci (tak
na wszelki wypadek, dla bezpieczeństwa wieców).
Kiedy Tadeusz zmarł w 1970 roku, a syn i córka
założyli własne rodziny, Kama postanowiła wyjechać
w ukochane góry do Ustronia, gdzie w Szpitalu Reumatologicznym przez kilka lat prowadziła terapię zajęciową
w ramach rehabilitacji górników, a także oprowadzała
wycieczki górskie. Na kilka lat przed śmiercią wróciła
do Lublina. Zmarła w 2001 roku. Wraz z Tadeuszem
pochowani są na cmentarzu przy ul. Lipowej.
Czas już zaciera wspomnienia, na szczęście pozostały albumy rodzinne, a w nich zdjęcia starannie
podpisane przez Kamę. I jeszcze miedziany Baran,
który tak lubiła nosić.

To już drugi muzyczny prezent z okazji 700-lecia
Lublina. W styczniu podczas inauguracji obchodów
jubileuszu miasta obejrzeliśmy kantatę jazzową
„Zakochani w Lublinie” skomponowaną przez
Tomasza Momota z tekstami Jana Kondraka. Z kolei
18 października Teatr Muzyczny w Lublinie zaprosił
na swoją nową premierę „Fidelitas – Suita Lubelska”.
Jak wypadło? Energetycznie i pomysłowo.
tekst Magda Gęba | foto Mieczysław Sachadyn

FIDELITAS
– SUITA PO LUBELSKU

Inspiracją dla tytułu musicalu był napis na lubelskim
sztandarze „Fidelitas et Constantia” (wierność i stałość). Ta
pierwsza w historii polskiego teatru muzycznego epopeja
opowiada historię Lublina śpiewem, tańcem i grą aktorską.
Łączy w sobie elementy muzyki symfonicznej i rozrywkowej. Dzieje Lublina przekazane w siedemnastu mniej
i bardziej znanych opowieściach ukazało Lublin w zupełnie innym świetle, a tytułowa wierność wobec miasta
przewija się przez cały utwór. Juliusz Cezar, jego siostra
Julia, Widzący z Lublina, Leszek Czarny, mistrz Andrzej
– to tylko niektórzy z bohaterów opowieści. Unia Polski
z Litwą, pożar Lublina, wojny, obóz koncentracyjny na
Majdanku oraz strajki w Świdniku to kolejna część dzieła.
Akcja musicalu rozpoczyna się w roku 2666, kiedy grupa konserwatorów sztuki na lubelskim zamku doświadcza
paranormalnych zjawisk i razem z duchami przeszłości
przenosi się w czasie. Przez cały spektakl towarzyszy nam
Julia (rzekoma założycielka miasta) – tajemnicza kobieta,
która zmienia się w demona atakującego miasto, oraz Widzący z Lublina – Jakub, przedstawiony tutaj jako outsider
śpiewający gospel, a który za wszelką cenę próbuje rozwiązać zagadkę tajemniczego demona. Autorem tak bogatego
w treść libretta jest Jerzy Łysiński.
Muzyczna oprawa przygotowana przez Michała Jurkiewicza jest świetnie komponującym się połączeniem klasyki
ze współczesnością. Gospel, rock, muzyka klasyczna – gatunki nadające rytm przedstawieniu przenikają się niemal
niezauważalnie. Scenografia (Łukasz Nowak) jest skromna,
a jednocześnie efektowna i symboliczna. Dodatkowo wykorzystanie nowoczesnych form wizualnych pozwoliło na
podkreślenie kunsztu wystawianej sztuki bez przytłoczenia
jej nadmiarem dekoracji. Dzięki tak zaaranżowanej scenie
widzowie skupiają się na chórze i tańcu, w pewnym sensie
również grającym rolę scenografii. Uwagę zwracają niezwykle „fotogeniczne” kostiumy, za które odpowiada Tijana Jovanović z Belgradu. Bardzo dobrze wypadli soliści,
chór i balet. Więc duże brawa za takie poprowadzenie tej
opowieści dla Emilii Sadowskiej, związanej z Poznaniem
reżyserki teatralnej i filmowej, która swoją przygodę z Lublinem rozpoczęła od tego właśnie spektaklu.
Setki godzin spędzonych na przygotowaniach widowiska się opłaciły – widownia zafundowała artystom
niekończące się owacje na stojąco „Fidelitas” jest idealną
propozycją zarówno dla dojrzałej widowni, jak i młodzieży.
Przekazuje ponadczasowe wartości i przybliża historię Lublina w sposób bardzo kreatywny – bez wątpienia mocno
oddziałuje na wyobraźnię.

JAZZ

Jazz&Wino

Nat King Cole

& Me
foto Erik Umphery
design Rebecca Meek

W 1965 roku 15 lutego w wieku 46 lat zmarł na raka
płuc Nathaniel Adams Cole, czyli Nat King Cole, pianista
jazzowy i wokalista. Mistrz nastroju o rozpoznawalnej barwie głosu (palił trzy paczki papierosów dziennie, utrzymując,
że zachowa tym sposobem charakterystyczny tembr). W
wieku 46 lat Gregory Porter nagrał płytę pt. „Nat King
Cole & Me” (premiera 27.10.2017), oddając hołd swojemu
idolowi i mistrzowi. Urodzony w Sacramento w 1971 roku
wokalista jazzowy w charakterystycznej czapce – znaku firmowym – to obecnie najważniejszy „śpiewak jazzowy” na
muzycznej scenie. Każda płyta to wydarzenie, które sięga
po najważniejsze nagrody w branży muzycznej. Jego idol to
szczupły, elegancki Nat, baryton z lekką chrypą, który wzruszał i bawił słuchaczy. Dla wychowywanego przez mamę
Grega jego twórczość była drogowskazem i wsparciem w
karierze. Kontuzja barku zakończyła obiecującą karierę bejsbolisty i przyśpieszyła podjęcie decyzji o śpiewaniu.
„Nat King Cole & Me” to esencja Cola w Porterze.
Największe przeboje „Mona Lisa”, „Smile”, „Nature Boy”,
„L-O-V-E”, „Quizas, quizas, quizas”, świąteczny „Christmas song” i autorski „When love was King”. Trio Portera
w składzie Christian Sands na fortepianie, Reuben Roberts na kontrabasie i Ulysses Owens na perkusji zapewniają liderowi wszystko to, co potrzeba, by nagrać świetną
płytę. Gościnnie w dwóch numerach zagrał genialny trębacz Terence Blanchard (swoje partie nagrywał w studio
w Texasie). Aranżacji materiału podjął się Vince Mendoza
i zaangażował London Studio Orchestra w 81-osobowym
składzie, w tym na skrzypcach Maciej Rakowski (to taka
moja słabość, że szukam polskich nazwisk w składach muzycznych i producenckich na płytach) oraz Los Angeles
Studio Musicians w nieco mniejszej obsadzie, bo tylko 18
instrumentalistów. Ci wszyscy muzycy budują tak barwną
i głęboką przestrzeń, która ogarnia nas, pochłania, ale nie
dusi. Jest w niej dużo powietrza, takiego oddechu, który
sprawia, że słuchasz i słuchasz. Takie orkiestrowo-filmowe
„horror vacui” (określenie ze średniowiecznego malarstwa,
lęk przed pustką, wypełnianie obrazem całej przestrzeni
malarskiej) i w tej przestrzeni jest głos Portera. Dla mnie
bomba. To nie jest coś nowego, to nie jest rewolucja, to
wspaniały popis umiejętności, warsztatu i wrażliwości Portera. On śpiewa dla swojego idola, wspominając jego interpretacje, nie pozbawiając ich pierwiastków „colowskich”,
dodając od siebie, SIEBIE. Bardzo lubię jego głos, głęboki
i soczysty, taki z trzewi i jednocześnie liryczny. Elegancki,
w „oldskulowym” kaszkiecie, z orkiestrą wraca do swoich
korzeni, do ponownego czytania piosenek Cola. Nat King
Cole zastąpił Porterowi ojca (muzycznie i mentalnie), co sam
wielokrotnie powtarzał w udzielanych wywiadach. Po tych
wszystkich czarnych piątkach, poniedziałkach, gonitwach
jak na Wielkiej Pardubickiej po galeriach, trzeba usiąść,
rozluźnić się nieco (polecam jak zawsze propozycję kolegi z
sąsiedniej strony) i wsłuchać się w melodię, w głos płynący
z głośnika, a może z serca? Nat King Cole & Me (maybe
you) Gregory Portera idealne na ten czas.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia.
Wojciech A. Mościbrodzki

Nie oszukujmy się. Jest z tym pewien emocjonalny
problem. Zresztą mamy powody, najpierw te śmiertelnie
poważne, w drugiej kolejności równie mocno oddziałujące, kulturowe. Większość pokolenia średniolatków
wychowała się przecież na kapitanie Klosie i Czterech
Pancernych, a to choćbyśmy nie wiem jak się starali,
w głowie pozostaje. Możemy się zapierać, że Unia, że
nowa rzeczywistość, świat bez granic, a Niemcy to już
tak naprawdę ich zamerykanizowana liberalna wersja.
A jednak. Jeśli dokonamy eksperymentu myślowego
i wyobrazimy sobie, że syn przyprowadza na Wigilię
Helgę spod Dortmundu, a córka Heinricha z Hamburga, to będzie jednak inaczej niż gdyby przyprowadzili
Francescę z Florencji albo Jacquesa z Lyonu. Oczywiście to nie znaczy, że wyrzucimy Helgę i Heinricha
na mróz, poczęstujemy ogonem od karpia, a zamiast
kolęd zaczniemy rytmicznie nucić wojskowe marsze.
Niemniej jednak, będzie inaczej. Specyficzny jest ten
nasz stosunek do Niemiec i tego, co niemieckie. Ich
samochody uważamy za wzór solidności (nawet gdy
okazuje się, że latami oszukują), kibicujemy niemieckim drużynom, spodnie piorą nam niemieckie pralki,
do których wsypujemy niemiecki proszek (koniecznie
oryginalnie niemiecki!). Większość czytanych przez nas
gazet wydają Niemcy, a po świeże bułki chodzimy do
niemieckiego sklepu. Jako wolne państwo, nigdy nie
mieliśmy bliższych relacji niż obecnie. A jednak wciąż
potrzeba czasu, by Helmut mógł swobodnie się rozsiąść
w naszym fotelu i zapytać: Darf ich dich Papa nennen?*
Podobna ewolucja – rewolucja zachodzi w naszym
postrzeganiu niemieckiego wina. Jeszcze jakiś czas temu
wszystkim na krańcach mózgu majaczyło coś o Rieslingu i Mozeli, zwłaszcza tym, którzy jeździli do winnic
jako gastarbeiterzy. Coś tam się również z niemieckich
win pijało, zwłaszcza Liebfraumilcha, czyli półsłodkie
niedrogie proste jak drut przemysłowe cóś, w wolnym
tłumaczeniu nazwane mlekiem Matki Boskiej. Nic to
jednak w porównaniu z faktem, że obecnie w wielu
sklepach z winami w Polsce niemieckie etykiety królują
wśród win białych. Sklepy z winem to oczywiście nisza,
ilościowo najwięcej wina sprzedaje się w supermarketach, a jednak zmiana jest zastanawiająca i warto poznać
jej powody.
Po pierwsze, a to rzadkie, spotkał się tu gust som-

melierów, sprzedawców, znawców i innych winiarskich uczonych w piśmie z gustem tak zwanego
zwykłego konsumenta. Białe Niemcy łączą lekkość
z głębią. Czyli nie nużą, nie męczą, nie przytłaczają,
nie podcinają skrzydeł po jednym kieliszku, świetnie
się je pije, niemal jak mineralną. Z drugiej strony
mają swoją intensywność, głębię, charakter, długość,
grają w ustach na wielu strunach, ani za cicho, ani za
głośno, w punkt. Cały ten panegiryk to oczywiście
obrzydliwa generalizacja, jedno jest wszelako pewne –
ten kierunek, mniej więcej (a trzeba przyznać, że coraz
częściej więcej, bo piękni trzydziestoletni, wchodzący
obecnie na winiarską scenę, robią istne cuda na kiju).
Po drugie, białe Niemcy są bardzo różnorodne.
Niby ten sam Riesling, kosmicznie inaczej wypada
znad Mozeli, Rheingau i Palatynatu. Mozelski jest
wzorem elegancji, ten z Rheingau krystalicznej mocy,
z Palatynatu ciepła i przyjaznej miękkiej owocowości.
A teraz proszę sobie ten obrazek pociąć na tysiące
puzzli siedlisk z ich bliskością do lustra wody, nachyleniem, ekspozycją i rodzajem gleby. Bo Riesling
z łupku czerwonego i niebieskiego to jak sarepska
i rosyjska – to i to musztarda.
Po trzecie, białe Niemcy przecudnie nadają się
do stołu. Są kulinarnie arcyplastyczne, ich lekkość,
mineralność, czasem odrobina resztkowego cukru powoduje, że łączenie ich z potrawami staje się dziecinnie proste. Do tego dochodzi fakt, że choć dużo nas
z sąsiadami dzieli, to smak mamy podobny, kuchnie
zbliżone, więc i wino gra.
Święta, a zwłaszcza wigilia, to czas najbardziej
intensywnego spotkania z bliskimi. Nic nie może
w tym przeszkadzać, wszystko ma to ułatwiać. Na
pewno więc nie warto zapraszać Fina, Rosjanina ani
mieszkańca Białowieży z trawką w gębie. Niemca warto. Doskonale zagra z grzybami, rybami na wszelkie
sposoby, z pierogami, a nawet z kutią, podkręci je tak,
że zrobi się kulinarna symfonia. A jedzenie to jeden
ze sposobów, żeby pokazać, że się kocha. Drugim jest
wspólny śpiew, może nie „Stille nacht”, ale „Bóg się
rodzi” na pewno. Wszelkiego dobra!
Łukasz Kubiak

WINO

Czy wypada
zaprosić Niemca na Wigilię?

integracja
Piotr Nakonieczny
Jest członkiem Komitetu Monitorującego
Regionalny Program Operacyjny
Województwa Lubelskiego na lata
2014–2020 oraz Rady Działalności Pożytku
Publicznego Województwa Lubelskiego w
latach 2014–2016. Od 2015 r. pracuje w
komisjach konkursowych powoływanych
przez Zarząd Województwa Lubelskiego oraz
Prezydenta Miasta Lublin, oceniających
oferty na realizację zadań publicznych
składane przez organizacje pozarządowe
oraz inne podmioty prowadzące działalność
pożytku publicznego. Współpracuje ze
Związkiem Gmin Lubelszczyzny; jest
doradcą Zarządu Związku Stowarzyszeń
Forum Lubelskich Organizacji
Pozarządowych (FLOP).

W Lublinie mieszka ponad 80 tys. osób, które ukończyły 60 rok życia. Nazywani wdzięcznie
seniorami boją się samotności, problemów ze
zdrowiem, często borykają się z problemami
finansowymi. Ich aktywność intelektualna i fizyczna to głównie oglądanie telewizji i słuchanie
radia. Działająca w Lublinie Fundacja na Rzecz
Seniorów „BONUM VITAE” oferuje usługi
informacyjne oraz edukacyjne dedykowane
osobom starszym, tak aby mogli swoje dojrzałe lata spędzić w większym
poczuciu bezpieczeństwa i radości życia.
Fundacja jest laureatem konkursów „Miejsce Przyjazne Seniorom” – edycja
2014 i 2017 oraz „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO” dofinansowanego
ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Aktualnie, w ramach tego
programu, realizuje innowacyjny projekt pn. „Lubelscy Seniorzy wiedzą więcej”, którego celem jest wsparcie osób starszych ofertą bezpłatnych porad oraz
informacji dotyczących problemów dnia codziennego, z jakimi się borykają.
Dotyczy to kwestii prawnych, finansowych (banki, ZUS), zdrowotnych,
społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i wielu innych. – Realizacja projektu
przyczyni się do poprawy sytuacji osób starszych w Lublinie poprzez wsparcie
ich bezpłatnymi poradami, co z kolei przyczyni się do rozwiązania ich konkretnych problemów – podkreśla Piotr Nakonieczny, prezes zarządu fundacji.
Na liście porad prawnych Fundacji na Rzecz Seniorów „BONUM VITAE”
znajdują się między innymi profesjonalne wsparcie w zakresie: postępowań
egzekucyjnych, eksmisji, postępowania spadkowego, zawierania ugód, spraw
odszkodowawczych (wynikających z np. wypadków komunikacyjnych czy
błędów lekarskich), ustalenia pełnomocnika /opiekuna oraz postępowań
alimentacyjnych.
Fundacja, która działa od 2013 roku, ma na swoim koncie zrealizowane zadania publiczne dotyczące edukacji publicznej w ramach profilaktyki antyalkoholowej oraz przemocy w rodzinie przy udziale środków finansowych Urzędu
Miasta Lublin oraz realizacje projektu edukacyjnego współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014–2020 w zakresie
szkoleń komputerowych ECDL dla osób 50+.
Aktualnie, we współpracy z ekspertami rynku mieszkaniowego, realizowany
jest w Lublinie projekt pn. „NIERUCHOMOŚCI SENIORA”, w ramach
którego osoby starsze otrzymają bezpłatnie porady dotyczące wszelkich spraw
związanych z nieruchomościami.
Więcej na: www. bonumvitae.org.pl
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 14.00 – 16.00 do
biura przy ul. Zana 38, lokal 014, tel. 695 223 336

Fundacja

na Rzecz Seniorów

BONUM VITAE

integracja

Debata i dyskusje merytoryczne, warsztaty plastyczne, oferty pracy i propozycje szkoleniowe, świąteczny kiermasz i wiele innych propozycji złożyły
się na Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych, które odbyły
się 5 grudnia w centrum wystawienniczym Targów Lublin. Piąta już edycja
wydarzenia miała charakter wyjątkowy, z uwagi na obchody Wielkiego Jubileuszu 700-lecia Miasta Lublin oraz piątą rocznicę ratyfikacji przez Polskę
Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.
Z okazji jubileuszu Lublina prezydent Krzysztof Żuk wyróżnił medalem
700-lecia organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Z rąk prezydenta miasta i Moniki Lipińskiej - zastępcy prezydenta ds.
społecznych otrzymali je: Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki, Polski Związek Niewidomych Oddział Lubelski,
Fundacja Fuga Mundi, Integracyjne Centrum Sportu i Rehabilitacji „Start”
w Lublinie, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością
Intelektualną „Koło” w Lublinie, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR, Lubelski Klub Sportowy Głuchych „Spartan”, Klub Sportowy Niewidomych i
Słabowidzących „Hetman”, Lubelskie Stowarzyszenie Amazonki, Krajowe
Towarzystwo Autyzmu Oddział Lublin, Stowarzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo.
Problemy osób niepełnosprawnych były tematem debaty, którą prowadziła
Joanna Olszewska, dyrektor Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. W dyskusji
wzięli udział: Agnieszka Zańko – przewodnicząca Społecznej Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych, ks. prof. Witold Janocha – kierownik Katedry Integracji Społecznej Osób z Niepełnosprawnością, dr Anna Prokopiak – adiunkt
w Zakładzie Psychopedagogiki Specjalnej UMCS, Prezes Fundacji Alpha,
oraz Katarzyna Skalska – koordynator Zespołu Obsługi ds. Studentów Osób
Niepełnosprawnych.
W części wystawienniczej targów swoje oferty zaprezentowały placówki
edukacyjne, pracodawcy, instytucje i organizacje realizujące projekty szkoleniowe kierowane do osób niepełnosprawnych, agencje pośrednictwa pracy
i biura karier, a także organizacje pozarządowe działające w sferze społecznej,
środowiskowe domy samopomocy oraz warsztaty terapii zajęciowej. Nie zabrakło
też instytucji wspierających osoby niepełnosprawne, tj. Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Miejski Urząd Pracy, Miejski Ośrodek
Pomocy Rodzinie, Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, Biuro
ds. Osób Niepełnosprawnych.
Jak co roku, o atrakcyjną oprawę Targów zadbali niepełnosprawni twórcy,
którzy zaprezentowali swoje prace wykonywane podczas zajęć terapeutycznych.
Targom towarzyszyły również galerie prac plastycznych: Jacka Zdanowskiego
oraz przygotowana przez PFRON wystawa „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”.
W części artystycznej zaprezentowali się: Fundacja Teatroterapia Lubelska
z fragmentami spektaklu „Opera kartoflana” w reżyserii Marii Pietruszy-Budzyńskiej, grupa dziecięca „Iskierki” pod kierunkiem Piotra Mochola oraz
Grupa MIX – młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla
Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabosłyszącej w Lublinie pod kierownictwem
Anny Karwackiej-Klepki.
Tegoroczne Targi odwiedziło ponad tysiąc osób. Swoje oferty przedstawiło 81
wystawców. Inicjatorem i organizatorem Targów był Prezydent Miasta Lublin.

Lubelskie

Targi Aktywności Osób

Niepełnosprawnych
tekst i foto Magda Gęba

Pierogi z karpia, marynowany szczupak oraz rybne gołąbki w sosie
śliwkowo-pieczeniowym, pistacjowy pasztet z pstrąga, mus z pstrąga
tęczowego z chipsami lnianymi to niektóre z potraw, które królowały
na stołach tegorocznych, czternastych już Dożynek Rybackich. To
niezwykłe święto dań z ryb odbyło się w gościnnych progach Dworu
Anna w Jakubowicach Konińskich pod Lublinem. W wydarzeniu
organizowanym na wzór konkursu wzięło udział 23 wystawców,
którzy zaprezentowali swoje umiejętności kulinarne. Wśród nich
były szkoły gastronomiczne, koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa
rybne i restauracje. Świątecznie zaprezentowane potrawy z ryb wzięły
udział również w konkursie na najładniejszego stoisko. Nagrodę
przyznaną przez Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Środowiska
Urzędu Marszałkowskiego otrzymało Koło Gospodyń Wiejskich
„Kobiety z Pasją Ulan Majorat”. Na dożynkach tradycyjnie licznie
stawili się przedstawiciele środowisk prawniczych, kulturalnych,
urzędniczych, politycznych i biznesowych. (geba)
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25 urodziny KOYOTA

(Daniel Działa)

Dożynki Rybackie 2017

(Dwór Anna)

zaprosili nas

To jeden z najstarszych klubów muzycznych w Polsce i jako jedyny
w Lublinie, który ma na swoim koncie tak długi staż i niezmąconą
żadnymi przerwami działalność. W podziemiach kamienicy znajdującej się między lubelskim deptakiem a ulicą Narutowicza od początku spotykają się miłośnicy starego dobrego rocka i równie dobrej
zabawy. Klub Koyot organizuje oprócz cyklicznych i sezonowych
imprez kulturalnych, koncertów, wystaw również popularne nie
tylko wśród lublinian obchody rocznicowe swojego istnienia. Z okazji
jubileuszu ćwierćwiecza właściciele klubu zaprosili swoich gości m.in.
na zorganizowany już po raz dwunasty pokaz Mody FASHION
INSTALLATION SHOW, którego projekt i oprawę artystyczną
przygotowała tajemniczo nazywająca się Sofia, oraz koncert zespołu
,,SZM4ERY” z Bochni, który istnieje od lat dziewięćdziesiątych
ubiegłego wieku i może pochwalić się stale rosnącą grupą entuzjastów
i znakomitym rock&rollowym repertuarem. Całej ekipie Klubu
Koyot życzymy kolejnych tak radosnych rocznic. (maz).

Promocja
biografii Budki Suflera

(Tomasz Bosiacki)
(gal)

Sprawiedliwi
wśród Narodów Świata

(Tomasz Koryszko)

zaprosili nas

15 osób, dawnych mieszkańców z Małej Kłody koło Kurowa, Ro- W Studio Muzycznym Polskiego Radia Lublin odbyła się promocja
goźnicy, Majdanka koło Tomaszowa, Wilczysk koło Żelechowa oraz książki „Budka Suflera. Memu miastu na do widzenia. Muzyka,
z Kurowa i okolic – zostało uhonorowanych za pomoc Żydom w Miasto, Ludzie” autorstwa Jarosława Sawica. W spotkaniu wzięli
okresie okupacji niemieckiej medalami Sprawiedliwy wśród Naro- udział członkowie zespołu: wokalista Krzysztof Cugowski, Romudów Świata. Uroczystość odbyła się na Katolickim Uniwersytecie ald Lipko, Tomasz Zaliszewski, Mieczysław Jurecki oraz autor
Lubelskim. Medale wręczyła potomkom bohaterskich Polaków biografii. Jarosław Sawic jest krytykiem muzycznym. Związany z
Attaché ds. Kultury Ambasady Izraela w Polsce Hadass Nisan, Lublinem od urodzenia, współpracuje m.in. z kwartalnikiem litektóra podczas wzruszającej przemowy zaznaczyła, że ten, kto ratuje rackim „Akcent”, a książce o Budce Suflera poświęcił dwa lata pracy.
jedno życie, ratuje cały świat. Medale i dyplomy Sprawiedliwy Inspiracją do powstania biografii zespołu był pożegnalny koncert
wśród Narodów Świata są przyznawane od 1963 roku przez komi- Budki Suflera, który miał miejsce na placu Zamkowym w Lublinie
sję Instytutu Pamięci Narodowej Yad Vashem w Jerozolimie. Na 18 września 2014 roku. Autor podkreśla, że zależało mu na żywej
początku roku Sprawiedliwi wśród Narodów Świata liczyli ponad opowieści, stąd nawet cytaty bohaterów zachowały swój pierwotny
26 500 osób, z czego Polacy, którzy stanowią największą grupę charakter. Oprócz opowieści o wspólnych 40 latach książka stanowi
również interesującą podróż po historii muzyki rockowej oraz hiuhonorowanych tym tytułem – to ponad 6700 osób. (maz)
storii Lublina. Spotkanie w rozgłośni lubelskiej zgromadziło tłumy
fanów. Ale miejsce promocji książki też nie było przypadkowe – to
tu w studio nagrań Budka Suflera nagrała m.in. swój pierwszy
przebój – polską wersję utworu „Ain’t No Sunshine” z repertuaru
Billa Withersa, który zapoczątkował karierę Budki Suflera. (maz)
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W ramach jubileuszu 150. rocznicy urodzin Marii Skłodowskiej-Curie UMCS gościł najbliższych członków rodziny noblistki –
wnuczkę prof. Hélène Langevin-Joliot, wnuka prof. Pierre Joliot
i jego żonę dr Anne Joliot, a także Renaud Huynh – dyrektora
Muzeum Curie w Paryżu i dr Natalie Pigeard-Micault – historyk
z tego muzeum. Goście uczestniczyli w sentymentalnej podróży
po Lublinie i Lubelszczyźnie. Maria, jeszcze jako uczennica, regularnie spędzała wakacje na Lubelszczyźnie – Skłodowscy byli
właścicielami majątków ziemskich w Kamionce koło Lubartowa
oraz w niedalekich Zawieprzycach.
Delegacja odwiedziła cmentarz w Kijanach, gdzie spoczywa m.in.
dziadek Marii Skłodowskiej-Curie – Józef Skłodowski. W ciągu
kilku dni spędzonych w Lublinie goście z Francji m.in. zwiedzili
Stare Miasto, obejrzeli wystawę Pabla Picassa w Muzeum Lubelskim, odwiedzili również Wydział Artystyczny UMCS, gdzie mogli
zobaczyć największy drzeworyt w Polsce wykonany przez studentów II roku grafiki, a poświęcony Marii Skłodowskiej-Curie. (AA)
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W imię
bezpiecznej pracy

(Dariusz Adamski)

Wnuki
noblistki w Lublinie

(pod) Proll)
(Bartosz

zaprosili nas

Jak co roku pod koniec listopada na Zamku Lubelskim odbyła się
Gala Państwowej Inspekcji Pracy, podczas której zostały wręczone
nagrody i dyplomy laureatom konkursów i uczestnikom programów
prewencyjnych organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy.
Konkursy miały na celu wyróżnienie pracodawców promujących
pożądane postawy w zakresie ochrony podczas wykonywania obowiązków zawodowych. W efekcie trzech konkursów zostali wyłonieni
pracodawcy, którzy promują najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa i ochrony pracy i ich przestrzegają, zapewniają odpowiednie
stanowiska pracy w budownictwie i rolnictwie. Tegoroczne programy
prewencyjne, w których przedsiębiorcy mogli wziąć udział, promowały samokontrolę, popularyzowały wiedzę z zakresu bezpieczeństwa
i higieny pracy wśród pracowników zakładów usług leśnych oraz eliminowały zagrożenia wypadkowe w firmach, w których współczynnik
wypadków jest wysoki. To, co wielokrotnie zostało podkreślone
podczas gali, to fakt, że świadomość odpowiedzialności za osoby,
które się zatrudnia, jest coraz większa. (geba)

Lublin ma
nowe muzeum

(Tomasz Bosiacki)
(pod)

Kobiety
ze wsi górą

(pod)

zaprosili nas

Rzadko się zdarza, aby zgromadzić taki potencjał i energię w jed- W budynku, w którym znajduje się Hotel Ilan, przy ulicy Lubarnym miejscu. A jednak. 9 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w towskiej zostało otwarte muzeum. Jest ono poświęcone istniejącej
Lublinie odbył się „Kongres Kobiet Lubelszczyzny z obszarów tu od 1930 r. największej uczelni talmudycznej na świecie – Jeszywiejskich. Tradycja i Nowoczesność w Kołach Gospodyń Wiej- was Chachmej Lublin, którą założył i której pierwszym rektorem
skich”. W spotkaniu wzięło udział kilkaset osób, głównie pań. był rabin Majer Szapira. Od 2013 r. w gmachu lubelskiej jesziwy
Było na poważnie – m.in. odbyły się panele dyskusyjne na temat znajduje się Hotel Ilan. Pomysłodawczynią muzeum jest Grażyna
roli kół gospodyń wiejskich, rodzajów aktywności, sieciowania, Pawlak, dyrektor Fundacji im. prof. Mojżesza Schorra, inicjatorka
inspirowania przedsiębiorczości, kreowania wizerunku i promocji powstania w Warszawie Muzeum Żydów Polskich Polin. Muzeum
kół, zasad sprzedaży bezpośredniej, ale także miał miejsce pokaz znajdujące się w pomieszczeniach sąsiadujących z synagogą premody sylwestrowej Marzeny Efir. Tradycyjnie nie obyło się bez zentuje dokumentację związaną z działalnością uczelni do czasu
degustacji znakomitych regionalnych przysmaków oraz prezentacji wybuchu II wojny światowej. Remont i wyposażenie zostało sfinanrękodzieła artystycznego. Gospodarzem spotkania był Wojewódzki sowane dzięki dotacji pozyskanej z Narodowego Centrum Kultury
Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Lublinie oraz wsparciu Hotelu Ilan i Miasta Lublin. Wnętrze zaprojektował
lubelski architekt Michał Fronk. W uroczystości otwarcia muzeum,
oraz jego nowa wiceprezes Dorota Wesołek. (maz)
która miała miejsce 7 grudnia, wziął udział m.in. rabin Polski
Michael Schudrich oraz wnuk siostry założyciela jesziwy. (maz)
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grudzień/styczeń
16-17 grudnia,
KAZIMIERZ DOLNY
XI Kazimierski

Jarmark Świąteczny

28 grudnia
KAZIMIERZ DOLNY
„Zakopane w Kazimierzu” oprowadzanie kuratorskie po
wystawie,

6 stycznia
CHEŁM
Maleńka Miłość – Charytatywny
Koncert Kolęd i Pastorałek,

Chełmski Dom Kultury, Plac
Muzeum Nadwiślańskie, Rynek 19, Tysiąclecia 1.godz. 15.30, 18.30
godz. 13.00

12 - 13 stycznia
LUBLIN
„Skrzypek na Dachu” – musical,
Teatr Muzyczny w Lublinie,

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 5,
godz. 18.30

16-23 grudnia
13 stycznia

LUBLIN
Jarmark Świąteczny,

7 stycznia

Deptak

28 grudnia
BYCHAWA
„Biblioteka - przystanek na moście
do świata”,

20 grudnia

Al. Niepodległości 44 godz. 10.00

Centrum Spotkania Kultur, Plac
Teatralny 1, godz. 20.00

Galeria Bycawskiego Centrum
Kultury, ul. Piłsudskiego 34, godz.
17.00

8 stycznia

LUBLIN
„Kopciuszek” – premiera,

Teatr Muzyczny, ul. Marii
Curie-Skłodowskiej 5, godz. 9.00,
11.30

KRAŚNIK
Targi Staroci, Centrum Kultury i
Promocji,

LUBLIN
Grzegorz Turnau „L-Live” Koncert
urodzinowy,

31 grudnia
LUBLIN
Sylwester Miejski,

LUBLIN
„Wilde Maus” - Kino w Teatrze
Starym, Teatr Stary,

ul. Jezuicka 18, godz. 18.00

Plac Teatralny 1, godz. 20.00

19 stycznia
LUBLIN
Koncert Świąteczny – Gwiazdo
świeć, kolędo leć,

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Akademicka
15, godz. 19.00

10-11 stycznia

1 stycznia
28 grudnia
MILEJÓW
Warsztaty taneczne CHRISTAMS
SQUEEZE 6,

CHEŁM
Gala Noworoczna Beata Kozidrak
Exclusive,

Chełmski Dom Kultury, Plac
Tysiąclecia 1, godz. 19.00

Gminny Ośrodek Kultury w
Milejowie, ul. Fabryczna 1, godz. 10.00

58

magazyn lubelski (51) 2017

OPOLE LUBELSKIE
XVI Regionalny Festiwal Kolęd
i Pastorałek

„Polska Kolęda”, ul. Lubelska 30

12 stycznia
LUBLIN
Noc Biologów, Wydział Biologii i
Biotechnologii UMCS,

ul. Akademicka 19, godz. 15.00

20 stycznia
LUBLIN
„Pomoc Domowa” - spektakl w
reżyserii Krystyny Jandy, Centrum
Spotkania Kultur,

Plac Teatralny 1, godz. 17.00,
20.00

