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Piotr Nowacki
Parafrazując Szekspira – źle się dzieje w państwie polskim...
Neonaziści, przekłamywanie historii, wybujałe ego znawców
od wszystkiego, nieumiejętność wsłuchiwania się w to, co
mówią inni, niemożność porozumienia się i wspólnego dążenia
do celu. Przygnębiające i wydawałoby się, że bez perspektyw.
Ale ideą LAJF-a jest pokazywanie tych przyjemniejszych stron
naszej rzeczywistości. Dlatego z premedytacją przedstawiamy
historie udanych rodzinnych biznesów, obiecujących awansów,
kreatywnych pomysłów, radość tworzenia, przyjemność
płynącą z podróżowania i spotykania ludzi, których zawsze
warto posłuchać – niezależnie od tego, co już osiągnęli, na
jakim są etapie i co jeszcze przed nimi.

Grażyna Stankiewicz

Życząc udanej lektury nowego „LAJF magazyn lubelski”,
liczymy, że znajdziecie Państwo na naszych łamach takie
właśnie optymistyczne ułamki codzienności.
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Zostaw podatek na Lubelszczyźnie!
Razem możemy zrobić tak wiele!
Od 2004 roku, składając
roczne zeznanie podatkowe
możemy przekazać 1% podatku
dochodowego na rzecz organizacji
pożytku publicznego. Ofiarując
jedną setną naszego podatku
na cele statutowe organizacji
charytatywnych nie dokładamy
nic ze swojego portfela,
rozdysponowujemy jedynie kwotę,
którą i tak musielibyśmy przekazać
na rzecz Skarbu Państwa.
Analizy mówią, że z roku na rok
jesteśmy hojniejsi. Wciąż jednak
pozostaje duża grupa ludzi, którzy
nie wiedzą, że mogą w ten sposób
wesprzeć działalność lokalnych
organizacji, które na co dzień
pomagają osobom chorym,
niepełnosprawnym, ubogim czy
działają na rzecz rozwoju kultury
i sportu na Lubelszczyźnie.

Anna Augustyniak, Sekretarz
Województwa Lubelskiego

Wsparcie lokalnych organizacji
pożytku publicznego poprzez
przekazanie 1 % na ich cele
statutowe, będzie nie tylko
przejawem lokalnego patriotyzmu,

ale przede wszystkim świadectwem
naszej wrażliwości na problemy
wielu grup społecznych, którym
te instytucje pomagają. Szacuje
się, że gdyby każdy mieszkaniec
Lubelskiego wskazał w deklaracji
podatkowej numer KRS organizacji
pożytku publicznego z regionu, te
instytucje otrzymałyby łącznie
ponad 27 miliony złotych!
Wypełnienie rubryki formularza
PIT zajmuje dosłownie chwilę. Ta
chwila może zmienić życie wielu
ludzi, podopiecznych stowarzyszeń,
fundacji z naszego miasta i regionu.
To realna pomoc tym, którzy
mieszkają tuż obok nas…
Lista organizacji pożytku
publicznego z województwa
lubelskiego, którym możemy
przekazać 1% podatku:
https://bip.kprm.gov.pl/…/wykazorganizacji…/4504,wykaz.html
Na złożenie zeznania podatkowego
mamy czas do 30 kwietnia 2018 r.

Reklama

LAJF magazyn lubelski

Lublin 20-010 ul. Dolna Panny Marii 3
www.lajf.info e-mail: redakcja@lajf.info, redakcjalajf@gmail.com tel. 81 440-67-64, 887-090-604
Redaktor naczelna: Grażyna Stankiewicz (gras), g.stankiewicz@lajf.info

# 2018/1/52 egzemplarz bezcenny

REKLAMA i MARKETING: Bartosz Pachucy b.pachucy@lajf.info,
Wojciech Mościbrodzki w.moscibrodzki@lajf.info, Piotr Jaworski p.jaworski@lajf.info

Outsider Inside

Ich czworo

Lublin z perspektywy cegły

Wydawca: KONO media sp. z o.o, 20-010 Lublin ul. Dolna Panny Marii 5
Prezes Zarządu: Piotr Nowacki (now) p.nowacki@lajf.info

reklama@lajf.info
praca@lajf.info
2112_Best_Auto_BMW_X1_xline_prasa_205x275mm_spad3mm.indd 1

06/12/2017 12:19

Regon 061397085, NIP 946 26 38 658, KRS 0000416313
e-mail: kono.media.sp.zoo@gmail.com

ISSN 2299–1689

Treści zawarte w czasopiśmie „LAJF magazyn lubelski” chronione są prawem autorskim. Wszelkie przedruki całości lub fragmentów artykułów możliwe
są wyłącznie za zgodą wydawcy. Odpowiedzialność za treści reklam ponosi wyłącznie reklamodawca. Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania
skrótów tekstów, nadawania śródtytułów i zmiany tytułów. Nie identyfikujemy się ze wszystkimi poglądami wyrażanymi przez autorów na naszych
łamach. Nie odsyłamy i nie przechowujemy materiałów niezamówionych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo ma prawo odmówić zamieszczenia
ogłoszenia i reklamy, jeśli ich treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem pisma (art. 36 pkt. 4 prawa prasowego) oraz interesem
wydawnictwa KONO media sp. z o.o. Egzemplarz bezpłatny.

Prenumerata

Cena prenumeraty rocznej: 59 zł brutto Nr konta: V oddział Bank Pekao S.A. 42 1240 1503 1111 0010 4544 7511

Adres odbiorcy:
KONO media sp. z o.o
ul.Dolna Marii Panny 3 20 – 010 Lublin

Oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez KONO media sp. z.o.o. ul Dolna Panny Marii 3, 20-010 Lublin, czasopisma "LAJF magazyn lubelski" zawierającego materiały reklamowe
i promocyjne. Oświadczam ponadto, że jestem osobą pełnoletnią oraz, że wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w bazie danych KONO media sp.z.o.o. wydawcy
czasopisma „LAJF magazyn lubelski”, a także na korzystanie z nich i przetwarzanie dla celów marketingowych i promocyjnych. Oświadczam, iż wyrażam zgodę na umieszczanie danych
osobowych w bazie KONO media sp.z.o.o. wydawcy „LAJF magazyn lubelski” oraz ich przetwarzanie zgodnie z treścią ustawy o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. (Dz.U.133
poz. 88) wyłącznie na potrzeby wydawnictwa”.
KONO media sp.z.o.o. informuje, że przysługuje Państwu prawo wglądu i poprawiania zgromadzonych danych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997.133.833).

Okładka: Krzysztof Stanek

LAJF magazyn lubelski 2018/1/52

Sekretarz redakcji: Magda Gęba m.geba@lajf.info
Korekta: Magdalena Grela-Tokarczyk
Współpracownicy i korespondenci: Izabella Kimak (izk), Jola Szala (jos), Michał Fujcik (fó), Katarzyna Kawka (kk),
Maciej Skarga (ms), Marzena Boćwińska (boć), Monika Murat (mur ), Marta Zawiślak (mar), Marek Podsiadło (pod), Marta Mazurek (maz), Izolda
Wołoszyńska (izo), Klaudia Olender (kol), Filip Sawicki (sawi), Paweł Chromcewicz (chro), Jacek Słowik (slow).
Skład: Irek Winnicki
Foto: Marcin Pietrusza (qz), Maks Skrzeczkowski (maks), Daniel Mróz (mró), Michał Patroń (moc), Anna Floryszek-Kosińska (flo), Olga Bronisz (obro),
Krzysztof Stanek (sta), Robert Pranagal (gal), Jakub Borkowski (bor) Natalia Wierzbicka (nat), Łukasz Parol (parol), Andrzej Mikulski (mik).

pirat śródlądowy

Dwa cytaty

PAWEŁ
CHROMCEWICZ

„Jedyną rzeczą, której uczy historia, jest to,
że większości ludzi niczego nie uczy” – Winston Churchill.

Jakże aktualnie brzmią słowa wielkiego brytyjskiego polityka wiele dziesiątek lat po tym, gdy
zostały przez niego wypowiedziane. Ponad 70 lat
po tym, gdy w gruzach Europy, dosłownie i w
przenośni, legła zbrodnicza ideologia faszyzmu, w
kraju, w którym ta ideologia pochłonęła ogromną liczbę ofiar, faszyzm ma się całkiem dobrze.
Bez większej dozy przesady można powiedzieć,
że rozkwita w najlepsze. I nikt mu w tym nie
przeszkadza.
Ujawnienie w dziennikarskim śledztwie obchodów urodzin Adolfa Hitlera dla rozumnej części
opinii publicznej było niczym grom z jasnego nieba. Tort ze swastyką, hajlowanie, groźby i słowa
pełne nienawiści – to wszystko jednak nie wzięło
się znikąd i nie wydarzyłoby się, gdyby nie sprzyjająca faszyzmowi atmosfera stworzona – zapewne
nieświadomie, ale jednak – przez bagatelizowanie
zjawiska odradzania się ideologii nazistowskiej.
Ileż to już było symptomów, które każdą demokratyczną władzę powinny postawić w stan
szczególnej czujności. Nie postawiły jednak ani
jawnie faszystowskie hasła na kolejnych marszach
niepodległości, ani kościelne imprezy spod znaku ONR w Białymstoku i innych miastach, ani
dziesiątki spotkań, koncertów i manifestacji, w
których w głównej roli występowali zwolennicy
ideologii formalnie w Polsce zakazanej.
Instrumenty prawne istnieją, wystarczy je zastosować. A co tymczasem robi władza? Wprawdzie pod naciskiem opinii publicznej zatrzymuje
osoby ujawnione w reportażu TVN, ale zaraz je
wypuszcza. Oczywiście, ani przy tym myśli delegalizować jawnie faszystowskich partii i organizacji.
A przecież może. I powinna!
Dobry przykład postępowania z faszystowskim
zwyrodnieniem mamy ostatnio chociażby na Słowacji, gdzie w Liptowskim Mikulaszu aresztowano na 3 miesiące i postawiono w stan oskarżenia
zażywającego kąpieli w aquaparku hajlującego
osobnika z wymalowaną swastyką na plecach.

Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości, osobnik ów
jest Polakiem i za szerzenie faszyzmu grożą mu
tam 3 lata więzienia. Można? Można!
Co bodaj najciekawsze, wszystko to, cały ten
zalew nazistowskiej ideologii i rozwój faszystowskich ruchów, odbywa się u nas przy absolutnym
milczeniu Kościoła katolickiego, w Polsce przecież
zasłużonego w walce o zachowanie tkanki narodowej okrutnie niszczonej przez hitlerowców. Hierarchowie nie widzą tego zjawiska? Nie rozumieją?
Ich też historia niczego nie nauczyła? Doprawdy
trudno zrozumieć. Pogonienie byłego księdza Międlara to stanowczo za mało, jak na możliwości
i znaczenie Kościoła w Polsce, tym bardziej, że
wierni spijają z ust pasterzy każde słowo niczym
ambrozję. Może w końcu powinni usłyszeć coś
naprawdę ważnego.
Nie jest przy tym dziełem przypadku, że współczesny rozkwit nazistowskich teorii zbiega się w
czasie z nasileniem antysemityzmu, rosnącej i stale
podsycanej niechęci do obcych, braku akceptacji
dla wszelkich odmienności. Czyli tego wszystkiego, z czego nazizm czerpał siłę, a i czym żywi się
dzisiejsza jego odmiana. I znowu, żadna władza,
ani polityczna, ani duchowa, nie robi dosłownie
nic, żeby temu przeciwdziałać. Przeciwnie, robi się
bardzo wiele, żeby ten trend podkręcać.
Bezrozumne (choć czy na pewno?) uchwalenie
nowelizacji ustawy o IPN nie tylko kładzie w gruzach latami budowany wizerunek Polski w świecie,
ale też na naszym podwórku już stało się motorem napędowym dla kolejnej fali antysemityzmu.
Wystarczy pogmerać w Internecie, żeby zobaczyć,
do czego prowadzi uprawianie tzw. polityki historycznej. A wszystko to w przededniu 50 rocznicy
haniebnych wydarzeń marca 1968 roku.
Za puentę niech więc posłuży jeszcze jeden cytat
z Churchilla: „Niewiele jest cnót, których Polacy
nie posiadają, ale niewiele też jest błędów, których
potrafili uniknąć”. Jak widać, nadal nie potrafią.

kocia kołyska

Królewska saga
o synu Papcia Chmiela

W noworoczny wieczór najpierw można było
obejrzeć pierwsze dwa odcinki serialu opowiadającego historię Kazimierza Wielkiego, a następnie opowieść Ridleya Scotta o Robin Hoodzie,
zanim jeszcze stał się Robin Hoodem. Ciemny,
mroczny film pełen średniowiecznej stęchlizny,
brudu, krwi i smrodu, z niedomytymi rękoma
i brzydotą większości bohaterów rodem z obrazów Hieronima Boscha. Z wpadającymi w ucho
INTELIGENTNYMI dialogami, subtelnie pokazaną namiętnością, wyczuwalnym podziałem
na dobrych i złych, a przede wszystkim z interesująco poprowadzoną narracją. Naprawdę można
było się zauroczyć.
Tymczasem polski serial „Korona królów” od
pierwszego odcinka zebrał druzgocące recenzje.
Wprawdzie twórcy prosili, żeby z opiniami zaczekać aż do piątego odcinka, jednak internauci
okazali się bezlitośni. Za kiepską grę aktorską,
beznamiętne dialogi, brak akcji, sterylną czystość
średniowiecznej rzeczywistości, wpadki scenariuszowe i tytułową plastikową koronę oklejoną świecidełkami z pasmanterii. Z kolei twórcy
filmu narzekają na liczne przeciwności losu, w
tym na nieodpowiednie środki finansowe. Budżet
przeznaczony na jeden, liczący 25 minut odcinek, to około 200 tysięcy zł. W porównaniu z
„Grą o tron”, flagową produkcją HBO, od ośmiu
sezonów obsypywaną wszystkimi możliwymi nagrodami, to niewielki ułamek. Ale też powiedzmy
sobie szczerze – nie za bardzo jest do czego się
porównywać. Choć warto przy okazji przypomnieć np. polski serial historyczny „Królowa
Bona”, który do dziś uchodzi za majstersztyk. I
to pod wieloma względami.
Wielka szkoda, że szefowie produkcji „Korony
królów” nie potrafią zadbać o szczegóły, które
tworzą całość. Trudno zrozumieć dlaczego np. w
kosztorysie nie znalazła się pozycja z dniówką dla
operatora, kosztem kamery i transportu do Kra-

kowa, aby na zaś nakręcić ujęcia przedstawiające
zamek na Wawelu, w którym mieszkał Kazimierz
Wielki. Choćby z dołu, bez konieczności wchodzenia na dziedziniec, skoro jest to aż tak drogie.
Póki co siedzibę królów polskich udaje średniowieczna warownia w Bobolicach, znajdująca się w
Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, a powtarzający się niemal w każdym odcinku wjazd końmi
przez „zamkową” bramę telewidzowie znają już
na pamięć. Zresztą udawania jest tu dużo więcej.
W sieci trwa narodowa zbiórka niepotrzebnych
koców, firan i zasłonek, aby kostiumolog mógł
dać upust swojej wyobraźni i godnie odziać aktorów wcielających się w najbardziej znaczące
postaci z najbliższych kręgów monarszej pary.
Minimalizm zauważalny jest również w zamkowej
kuchni. Wprawdzie akcja filmu przez kilkanaście
odcinków miała miejsce w okresie postu, to i
tak wieczerze dla kilkudziesięciu dostojników
królewskich nieustannie przygotowywane były
jak dla pary wegan oczyszczających organizm na
zmianę wodą i korzonkami.
„Korona królów” jest wdzięcznym tematem dla
znawców średniowiecza, którzy prześcigają się w
poszukiwaniu niedoskonałości. Nic dziwnego, że
twórcy memów szaleją, a według recenzentów
przy pomysłach scenariuszowych Ilony Łepkowskiej nawet gnioty Paula Coelho mają szansę na
literackiego Nobla.
A jednak „Korona królów” cieszy się popularnością i nie każdy z telewidzów daje upust swojej
frustracji. Jak podaje serwis wirtualnemedia.pl,
60 procent oglądających to kobiety, a niemal 20
procent przed telewizorami jest w wieku 18–24
lat. Z tego jasno wynika, że jest zapotrzebowanie
na polską historię w fabularnym formacie. Dobra
wiadomość jest taka, że akcja serialu o ostatnich
Piastach nieco nabrała tempa już około dwudziestego odcinka. W planie jest ich 90. Jest więc po
co żyć.

GRAŻYNA STANKIEWICZ

Liczący sobie już prawie sto lat Papcio Chmiel, czyli Henryk Jerzy Chmielewski, polski rysownik,
autor kultowych komiksów „Tytus, Romek i A’Tomek” musiał być zaskoczony, kiedy zobaczył swojego
sobowtóra w roli króla Władysława Łokietka w nowym serialu telewizji publicznej pt. „Korona królów”.
Niestety, podobieństwem do polskiego władcy mógł się cieszyć jedynie przez kilka odcinków, bowiem
po wielu mało przekonujących aktorsko próbach odejścia na zawsze w końcu Łokietek zasnął na wieki,
zostawiając dziedzictwo swojemu synowi Kazimierzowi. A że przed młodym monarchą było długie życie,
nas też czeka neverending story.

tygiel

(qz)

Pomóżmy psom
z Krzesimowa
Wkrótce stracą dom, a jest ich
ponad dwieście. Świdnickie Stowarzyszenie Opieki nad Zwierzętami prosi o wsparcie swoich
podopiecznych poprzez adopcję.
Psy są w różnym wieku – rasowe
i kundelki. Każdy z nich pragnie
domu i miłości człowieka. Póki
co znajdują się w schronisku
dla bezdomnych psów w Krzesimowie. Ale co dalej? Więcej
informacji na www.krzesimow-schronisko.pl (maz)

(pod)

Targi staroci
Na Lubelszczyźnie jest zaledwie kilka miast, które organizują giełdy kolekcjonerskie, ale każda z
nich cieszy się dużą renomą. W Łukowie kolekcjonerzy spotykają się w każdą pierwszą niedzielę
miesiąca w Łukowskim Ośrodku Kultury. W tym samym czasie możemy wybrać się do Zamościa,
gdzie wielbiciele staroci mają swoje miejsce w Zamojskim Domu Kultury. Z kolei Biała Podlaska
zaprasza w trzecią niedzielę miesiąca do Miejskiego Ośrodka Kultury. Największa zaś giełda staroci
odbywa się w Lublinie w ostatnią niedzielę miesiąca, ma charakter plenerowy i jest organizowana
na terenie Starego Miasta. Natomiast w dni powszechne na różne kolekcjonerskie rarytasy możemy
trafić w Kazimierzu Dolnym między murkiem wzdłuż ulicy Nadrzecznej a Małym Rynkiem. (maz)

Rekord rekordów pobity!
Podczas 26. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lublinie zrobiło się gorąco. Gorąco od serc wolontariuszy, wykonawców, a przede wszystkim ogromnie wielu darczyńców. Z
lubelskiego sztabu na konto WOŚP powędrowało ponad 281 tysięcy złotych, a cała kwota, jaka
do tej pory została zebrana podczas finału w całej Polsce, to ponad 82 miliony złotych – aż o
20 więcej niż w ubiegłym roku, a suma ta ciągle rośnie. To pokazuje, że pomimo negacji partii
rządzącej Jurek Owsiak ze swoją fundacją co roku wykonuje kawał dobrej roboty i nie jest mu
straszna żadna krytyka. Lubelski finał tegorocznej akcji obfitował w koncerty, pokazy służb
mundurowych oraz akcje profilaktyczne, a gwiazdą wieczoru był zespół Varius Manx i Kasia
Stankiewicz. Wieczorem tradycyjnie zostało puszczone „Światełko do nieba”, które połączyło
całą Polskę pokazem sztucznych ogni. Środki z tegorocznej akcji zostaną przeznaczone na
ratowanie noworodków. (geba)

Szkoła z historią

(geba)

Budynek szkoły powszechnej powstał w Bychawie w latach 1923 – 1926 z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii – ks. Antoniego Kwiatkowskiego. Autorem projektu był architekt powiatu
lubelskiego Bohdan Kelles-Krauze, współpracujący z konserwatorem zabytków i architektem
Jerzym Siennickim. Kelles-Krauze jest autorem kilkudziesięciu realizacji na całej Lubelszczyźnie,
w tym licznych szkół (m.in. w Jastkowie) oraz konwiktu KUL. Projektując szkoły, skupiał się
przede wszystkim na funkcjonalności budynku, stosując duże, wypełnione światłem pomieszczenia,
symetryczne fasady oraz widne klatki schodowe. A usytuowany przy alei Józefa Piłsudskiego w
Bychawie budynek z charakterystyczną arkadową fasadą jest znakomitym przykładem architektury
międzywojennego modernizmu. (geba)

tygiel

(mik)

Powstanie w skansenie
Muzeum Wsi Lubelskiej i Stowarzyszenie Historyczne „Ćwieki” ze Starościna zorganizowały inscenizację historyczną pt. „Powstanie
Styczniowe 155 lat później”. Wydarzenie rozpoczęło się patriotyczną mszą świętą w intencji poległych oraz odczytaniem Manifestu
Tymczasowego Rządu Narodowego z 1863 roku informującym o wybuchu powstania. Natomiast w obozie powstańczym, zaaranżowanym
specjalnie na tę okazję, można było zobaczyć scenki rodzajowe, takie jak odlewanie kul, kucie kos, pokaz broni czarnoprochowej, musztrę,
przygotowanie opatrunków i gotowanie posiłków w kotłach. Powstanie styczniowe, zryw Polaków przeciwko rosyjskiemu zaborcy, było
najdłużej trwającym i najbardziej masowym ruchem niepodległościowym XIX wieku. Pomimo klęski militarnej powstańców, miało
miejsce ponad tysiąc starć na terenie całego Królestwa Polskiego – w lutym do powstania włączyła się Litwa, a następnie również Ukraina.
Powstanie trwało do jesieni 1864 roku. Za udział w nim władze carskie skazały na śmierć co najmniej 700 osób, a na zesłanie na Syberię
skazano około 38 tysięcy osób. (geba)

(UMWL)

Golasy z Izbicy

(pod)

Studnia
Niemal na samym środku placu dworca PKS w Lublinie (dawna ulica Szeroka) stoi
zbudowana z cegły pod koniec XIX w. studnia. Do likwidacji w 1942 r. znajdującej się
tu dzielnicy żydowskiej wyznaczała jej centralny punkt. Niebawem zabytkowy zdrój
zostanie odnowiony. W środku zostanie zainstalowana fontanna posadzkowa, a drzwi
zostaną wymienione na szklane. Będzie również tablica informacyjna. Nad projektem
czuwa Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”, który gromadzi dokumentację dotyczącą historii Lublina, ze szczególnym uwzględnieniem historii nieistniejącego miasta
żydowskiego. (maz)

Z SIECI

Lubelszczyzna jest już na trzecim miejscu
w Polsce pod względem zarejestrowanych
produktów tradycyjnych, które zostały
wpisane na listę Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Opisy i dokładne przepisy
184 produktów, potraw i przetworów można znaleźć w formie katalogu na stronie:
http://www.lubelskie.pl/aktualnosci/w-krainie-lubelskich-produktow-tradycyjnych/. Brzmią, wyglądają i smakują
wybornie – szarytka w marynacie, zawijaki
wyganowskie, parowańce z serem, golasy
izbickie, kiszone jabłka, jabłkówka z Mikołajówki i wiele innych smakołyków z Lubelszczyzny, które legitymują się minimum
25-letnią historią. (maz)

z okładki

O planach repertuarowych, postrzeganiu teatru przez nastolatków, współpracy z wybitnymi
polskimi reżyserami teatralnymi, o premierze „Księgi dżungli” oraz o byciu z Lublina z Krzysztofem
Rzączyńskim, dyrektorem Teatru im. Ch. H. Andersena w Lublinie, rozmawiają Piotr Nowacki
i Magda Gęba, foto Krzysztof Stanek

– Mieszka Pan w Warszawie, zawodowo działa Pan
w całej Polsce, ale to w Lublinie ostatnio spędza
Pan najwięcej czasu. I wszystko wskazuje na to, że
nie zmieni się to przez kolejne trzy lata.
– Rzeczywiście, tak przewiduje kontrakt. Czas niestety
szybko biegnie, ale byłoby wspaniale, gdyby większość
z tych rzeczy, które sobie zaplanowałem, udało się
zrealizować i aby sprostać tak wysoko postawionej
poprzeczce. Zarówno artystycznie, jak i w sensie uporządkowania pewnych rzeczy. W każdym teatrze jest
to potrzebne.
– Pana pomysł na lubelski Teatr Andersena został
uznany przez komisję konkursową za innowacyjny.
Jest to rodzaj eksperymentu czy bardziej wynikowa
spostrzeżeń na temat tego, jak inni zarządzają tego
typu instytucją?
– To jest mój autorski program. Ale też atutem jest,
że patrzę na Lublin z perspektywy innego miasta.
Pracuję tutaj, natomiast dom mam w Warszawie – jeżdżę tam na weekendy, tam jest moja żona i dzieci, tam
często chodzę do teatru. Jeżdżę również na spektakle
do Krakowa. Więc mam dosyć szeroką perspektywę,
z której obserwuję to, co tutaj się dzieje. Z drugiej
strony Lublin jest moim rodzinnym miastem, gdzie
mieszkają moi rodzice. To miasto to tak naprawdę
moja mała ojczyzna. Czyli w pewnym sensie – „outsider inside”, z czego staram się czerpać jak najwięcej
korzyści.
– Na czym dokładnie polega owa innowacyjność
w kształtowaniu teatru? Wydawać by się mogło,
że w tej kwestii już wszystko zostało powiedziane.
– Dla mnie nie ma podziału na teatr dramatyczny
i teatr lalkowy. Taki podział nie służy rozwojowi. Teatr jest po prostu teatrem, dlatego może korzystać
z formy lalkarskiej, jak i z żywego planu. W zależności
od tego, co chcemy powiedzieć, używamy do tego
odpowiednich środków. Wspaniale jest, jeżeli się ma
w zespole ludzi i pracownie, które potrafią stworzyć
lalki, dając dodatkowe możliwości ekspresyjne i aktorów, którzy potrafią to wcielić w życie. Natomiast
najważniejszy jest komunikat, przekaz, to, o czym
chcemy opowiadać.
– Jednym z punktów pańskiej koncepcji jest zorganizowanie sceny dla młodzieży.
– W Polsce głównym odbiorcą teatru młodego widza
jest dziecko w wieku przedszkolnym i uczeń pierwszych klas szkoły podstawowej. Ale później następuje
ogromna luka. Młodzież czuje się już dorosła, a oferta
teatru dziecięcego jest dla niej zbyt infantylna. Dla
mnie młodzież to bardziej wrażliwi dorośli, z którymi
można już rozmawiać na każdy temat, a którzy mają
jeszcze taką wrażliwość na „wierzchu skóry”. Więc
przy odpowiedniej ofercie teatralnej młodzież jest na-

prawdę fantastycznym widzem. Tymczasem w Polsce
ta oferta jest bardzo ograniczona. W przeciwieństwie
na przykład do Niemiec, gdzie już od wielu lat specjalnie dla młodzieży i z młodzieżą wystawia się spektakle.
– Czyli nie ma takiej oferty na polskich scenach
teatralnych?
– Od czasu do czasu pojawia się taka propozycja. Na
przykład genialnym spektaklem dedykowanym młodzieży jest „Kopciuszek” Anny Smolar wystawiony
w Starym Teatrze w Krakowie. To znana bajka, która
została opowiedziana na wiele sposobów. Tymczasem
udało się przygotować bardzo współczesny spektakl
angażujący i młodzież, i dorosłego widza, z ogromną
dawką humoru. Łamiący pewne stereotypy, jak na
przykład ten, że to Kopciuszek gubi pantofelek. Tu
gubi go książę. To jest przykład wyjścia z sensowną, na nowo przemyślaną ofertą w kierunku widza
młodego. To samo chciałbym robić w Lublinie. Tak
się składa, że jedną z takich propozycji jest „Księga
dżungli” w reż. Jakuba Roszkowskiego. Premiera już
10 lutego. Serdecznie zapraszam.
– Po kilku miesiącach działalności ma Pan już na
koncie dwa spektakle: „Dziób w dziób” i przygotowywaną właśnie premierę. Co dalej?
– „Dziób w dziób” i „Księga dżungli” to jeszcze plany
zaakceptowane przez Karolinę Rozwód, która była
tutaj p.o. dyrektora i której półroczna kadencja podziałała pozytywnie na działalność teatru. Mówiąc
o planach, mam duże oczekiwania wobec „Arabelli”
– adaptacji czeskiej bajki, którą ma wyreżyserować
Igor Goszkowski. Wcześniej będziemy mieć Jacka
Papisa, który będzie robił „Lekcje niegrzeczności” na

podstawie tekstu Marcina Wicha, niedawnego laureata
„Paszportów Polityki”. To opowieść o dziewczynce,
której grzeczność dochodzi do ekstremum. Ale spotyka kundelka, który pokazuje jej, że można zetknąć
się z inną rzeczywistością, a nie tylko bać się, żeby nie
przekroczyć jakichś reguł. To jest bardzo fajny tekst
o asertywności, o wykraczaniu poza pewne schematy,
ale z drugiej strony w pewnym momencie, kiedy ta
dziewczynka zaczyna szaleć – przekracza tę granicę i ta
niegrzeczność staje się już prawdziwą niegrzecznością.
Zarówno „Arabella”, jak i ten tytuł to właśnie kontynuowanie najlepszych tradycji Teatru Andersena w repertuarze dla najmłodszych. Natomiast sam chciałbym
wyreżyserować dla dzieci „Dixi” wg Agnieszki Osieckiej oraz dla starszych „Podwójne życie Weroniki” –
adaptację filmu Kieślowskiego i Piesiewicza.
– W planach jest także „Hamlet” w reżyserii Magdaleny Szpecht. Pomimo młodego wieku obecnie
„hot name” polskiego teatru.
– Magda Szpecht wyreżyserowała m.in. oparty na
faktach spektakl „Delfin, który mnie pokochał”, za
który otrzymała nagrodę jury na festiwalu w Berlinie.
W Andersenie przygotowuje „Hamleta”, ewidentnie
nakierowanego zarówno na młodego widza, jak i dorosłego. Jej propozycje są bardzo eksperymentalne,
odważne. Mamy ogromne oczekiwania wobec tego
spektaklu – to będzie coś zupełnie nowego na gruncie
Teatru Andersena. Ale pamiętajmy, że nasz teatr już
wcześniej wyłamywał się z konwencjonalnego myślenia o teatrze dziecięcym. Między innymi wystawione u nas „Wesele” Wyspiańskiego w reżyserii Kuby
Roszkowskiego to nie tylko świetne przedstawienie,
ale również dowód na to, że mamy wspaniały zespół

pracujących tu artystów, który zasługuje na repertuar
bardziej złożony.
– No właśnie. Tego typu projekty artystyczne zależą przede wszystkim od ludzi. Ma Pan liczne doświadczenia dotyczące pracy na planach zarówno
teatralnych, jak i filmowych.
– Jestem pod dużym wrażeniem zespołu artystycznego teatru Andersena – ich talentu, ale również ich
świeżości, otwartości i atywności. Oni cały czas trzymają rękę na pulsie i ja to lubię. Trzeba dyskutować,
wspierać się w różnych pomysłach, żeby wypracować
najlepszą formułę. Jednym słowem: ten zespół zasługuje na bardzo zróżnicowany repertuar. Przy czym
priorytetem w tym teatrze będą zawsze dzieci. Bo to,
o czym teraz mówię, to jest pewnego rodzaju korekta,
niewielkie, choć istotne przeformułowanie, wyjście
naprzeciw niszy, czyli zaproponowanie repertuaru,
który docierałby do odbiorców od 13 lat w górę.
– Na ile już teraz propozycja Teatru Andersena jest
interesująca dla odbiorcy spoza Lublina?
– W Lublinie w ogóle sporo się dzieje. Dzięki temu
możemy brać udział w wydarzeniach artystycznych,
które np. nie pojawiają się w Warszawie, co już jest
wyróżnikiem. Więc już teraz przyjeżdża odbiorca spoza Lublina. Ale przed nami uruchomienie szybkiego
połączenia kolejowego i ekspresówki, a w planach
jest jeszcze powstanie Via Carpatia. W perspektywie
dziesiątek lat to dla Lublina ogromna szansa, która zmieni pozycję geograficzną miasta w skali kraju.
Właśnie poprzez komunikację i przez bliskość Warszawy, Krakowa, ale i Rzeszowa, który staje się coraz
silniejszym ośrodkiem kulturalnym.

– Grozi nam wzmożenie turystyki teatralnej? Jeszcze
jakiś czas temu na spektakle teatralne jeździło się
właśnie do Warszawy lub Krakowa. A dziś?
– Od dawna Lublin nie ma z tym problemu. Dotyczy
to również naszego teatru. Na naszą pierwszą premierę
„Dziób w dziób” większość moich znajomych z innych miast, których zaprosiłem, po prostu wsiadło
w samochód i przyjechało. Więc to nie jest już jakiś
problem czy psychologiczna bariera. Chciałbym, aby
Teatr Andersena silnie zaistniał nie tylko tutaj, ale
na mapie całej Polski. Próbujemy również nawiązać
współpracę na zasadach koprodukcji z Teatrem Rozmaitości i Teatrem Nowym. „Po sąsiedzku”: myślimy
o koprodukcjach z Centrum Spotkania Kultur, gdzie
mamy obecnie swoją siedzibę. Wspólnie chcemy
zrealizować spektakl familijny przeznaczony na dużą
scenę. Skazani jesteśmy na to, żeby tutaj być, ale ja
o tym nie myślę jak o „skazaniu” właśnie. Czasami
małżeństwa narzucane z góry bywają lepsze niż te,
które naturalnie się dobierają.
– Plac Teatralny 1 to wasz tymczasowy adres. Jakie są szanse, aby przenieść się do dawnego Domu
Kultury Kolejarza przy ul. Kunickiego, który został
teatrowi obiecany na docelową siedzibę?
– Takie są plany, poza tym, że jest to niezła lokalizacja
dla nowoczesnego, niewielkiego, ale spełniającego bardzo różne funkcje teatru. Liczyłem na to, że budowa
ruszy jeszcze za mojej kadencji. Prezydent Lublina
ma dobrą wolę, natomiast brakuje pieniędzy. Jeszcze
kilka lat temu można było pozyskać większe środki
z UE. Niestety, obecnie dotacje są mniejsze i trzeba
mieć większy wkład własny. Będziemy jednak jako
zespół robili wszystko, co w naszej mocy, żeby budowa

o tej instytucji, nie chcę sobie pozwolić na to, żeby
być tylko administratorem, bo wtedy stracę łączność
ze sztuką.

nowego teatru dla Andersena stała się faktem. Lublin
jest jedynym bodaj miastem wojewódzkim, w którym
teatr dla dzieci i młodzieży nie ma swojej stałej siedziby. Dlatego jestem przekonany, że jeśli pojawi się
realna perspektywa finansowa, za dobrą wolą włodarzy
miasta pójdą konkretne działania.

– Kultura zawsze ma pod górkę. To jest takie zło
konieczne, które wynika z ustawy, że określone instytucje samorządowe muszą spełniać tę rolę. Czy
teatr jako przedsiębiorstwo przynosi zyski i czy jest
w stanie funkcjonować na obecnym rynku?
– Teatr typowo komercyjny, nastawiony na farsę czy
musical, może przynosić dochody. Natomiast teatr
artystyczny, teatr poszukujący – nigdy nie będzie dochodowy. Oczywiście on generuje nowe miejsca pracy
oraz zainteresowanie ludzi kulturą. On wyzwala w nas
myślenie, bunt, rozwój osobisty. Poza tym w bardzo
szerokim pojęciu każdy teatr dofinansowany ze środków
publicznych sprzyja rozwojowi ekonomicznemu, więc
w najszerszym takim rozumieniu teatr jest dochodowy.
Jednak wystawiając np. sztukę Becketa, Szekspira czy
Gombrowicza – nie jesteśmy w stanie z biletów sfinansować takich przedsięwzięć. W związku z tym bieżąca
działalność teatru musi być dofinansowana ze środków
publicznych i to nie są stracone pieniądze.

– Biogram Krzysztofa Rzączyńskiego jest zdominowany przez liczne produkcje filmowe, których
w większości jest autorem. Głównie są to filmy
dokumentalne. Jak praca nad filmem przekłada się
na zarządzanie teatrem?
– Praca dyrektora teatru to jak codzienność planu
filmowego. Potrzeba podzielności uwagi, naturalne
jest gaszenie przeróżnych bieżących „pożarów”, wskazane myślenie o cztery kroki do przodu i odporność
psychiczna na błędy, których nie sposób uniknąć.
Nie należy ich też analizować zbyt długo, ale przede
wszystkim znajdować rozwiązania. Nadal jestem reżyserem, nie zmieniłem swojego zawodu. Tylko że jako
reżyser jestem oddelegowany do robienia czegoś, co
chcę zrobić najsensowniej jak potrafię. Z drugiej strony kontynuuję swoje projekty filmowe. Jako dyrektor
naczelny i artystyczny teatru, który sensownie myśli

– A co z dominacją świata wirtualnego w życiu
najmłodszych? Czy to nie jest powód mniejszej ilości
widzów w teatrach?
– Wręcz przeciwnie. Podczas badań przeprowadzonych
w Wielkiej Brytanii okazało się, że wzrost frekwencji w teatrach ma związek właśnie z odreagowaniem
świata wirtualnego. Dlatego warto dać szansę młodym ludziom, aby zechcieli się zderzyć z teatrem. Ale
na zasadzie eksperymentu z wieloma bodźcami, np.
uczestnictwem w wydarzeniu, wprowadzeniu widza
w przeżycie niezastąpione innymi mediami. Na przykład propozycja Roszkowskiego w „Księdze dżungli”
poniekąd realizuje to poprzez ustawienie widowni
– akcja dzieje się w środku, widownia jest z dwóch
stron. To sprzyja uczestnictwu, temu, że idziesz do
teatru i żaden iPhone czy tablet tego nie odwzoruje.
Być może technologia VR, w której obraz dociera do

Krzysztof Rzączyński, rocznik 1972. Reżyser, scenarzysta i producent filmowy. Absolwent lubelskiego Staszica, Uniwersytetu
Warszawskiego i słynnej łódzkiej filmówki.
Biegłą znajomość angielskiego po części
zawdzięcza dwóm semestrom spędzonym
na brytyjskim uniwersytecie w Leeds. Żeglarz. Na każdym kroku podkreśla, że kiedy
robi się to, co się kocha – to tak, jakby
nigdy się nie pracowało. Żona – aktorka
teatralna i filmowa, obecnie gra w Teatrze
Żydowskim. Mają dwie córki: Hanię (13 lat)
i Zosię (7).

nas po założeniu okularów, dzięki czemu znajdujemy
się w innym świecie, a kreowana rzeczywistość podobna jest do tej teatralnej – zbliża się do przeżycia
teatralnego. To jest rodzaj eksperymentu, który teatrowi nie zaszkodzi, a prawdopodobnie będzie przez
teatr w większym stopniu wykorzystywane.
– Pochodzi Pan z Lublina, co skłoniło Pana do wyjazdu stąd?
– Nigdy z Lublinem nie zerwałem więzi, ale też trzeba
gdzieś na zewnątrz zdobywać doświadczenie. Studiowałem dziennikarstwo na UW oraz równolegle
Wiedzę o Teatrze w Akademii Teatralnej. Potem pojawił się film dokumentalny i różne działania teatralne,
czego efektem było studiowanie w Szkole Filmowej
w Łodzi. Przez ponad rok byłem też na wymianie
studenckiej w Northern Film School w Anglii. Jeżeli nadarzają się możliwości, żeby pozyskiwać nowe
doświadczenia, to zawsze z nich korzystam. Czesław
Miłosz mówił: „Moją małą ojczyzną jest polszczyzna”.
Zgadzam się z tym, że polszczyzna jest bagażem kulturowym. Więc w takim myśleniu również Lublin
zawsze będzie częścią mnie, zwłaszcza że moi dziadkowie i pradziadkowie stąd pochodzili.

społeczeństwo

Trzej Królowie
z Kazimierza

Orszak Trzech Króli to największe uliczne jasełka na
świecie. Przedstawienia bożonarodzeniowe zostały
zapoczątkowane przez św. Franciszka z Asyżu. Pierwsze odbyły się w 1223 r. w Greccio znajdującym się
w pół drogi między Rzymem a Asyżem. Nazwa jasełek
wywodzi się od staropolskiego słowa „jasło” oznaczającego żłób. Świąteczne widowisko, które ma miejsce
6 stycznia pod różnymi szerokościami geograficznymi,
przybliża historię narodzenia Jezusa. Do Polski zwyczaj
ten trafił w XVI wieku.

foto Maks Skrzeczkowski

W powojennej Polsce pierwszy Orszak Trzech Króli odbył się w Warszawie w 2009 roku z inicjatywy
nauczycieli, rodziców i uczniów jednej z niepublicznych szkół. W ciągu kilku lat szkolna uliczna parada
przeobraziła się w ogólnopolskie wydarzenie. Dziś
Orszak Trzech Króli odbywa się w wielu polskich
miastach, miasteczkach i wsiach. Każdego roku liczba
uczestników to nawet kilkaset tysięcy osób. W orszakach biorą udział zarówno hierarchowie kościelni,
jak i włodarze miast. Ale najważniejszymi bohaterami orszaku są oczywiście Trzej Królowie, nazywani
Trzema Mędrcami, którzy podążają w grudniową noc
drogą, którą wskazuje Gwiazda Betlejemska, do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa. Według średniowiecznego zwyczaju trzej królowie nazywani są Melchior,
Kacper i Baltazar.
Tradycją jest, że jeden z królów jest czarnoskóry,
drugi młody, a trzeci w podeszłym wieku, co symbolizuje równość wszystkich ludzi. Tegoroczne pochody odbyły się pod hasłem „Bóg jest dla wszystkich”.
W Lublinie w postaci królów wcielili się Assef Salloom, pochodzący z Syrii doktorant KUL, ks. Francis
z Indonezji i ks. Abui Abraham z Nigerii. Barwna

parada, w której brały udział całe rodziny lublinian,
przeszła z placu Zamkowego przez ulice Świętoduską i Królewską do archikatedry. Podczas wydarzenia
organizowane jest również wspólne śpiewanie kolęd,
występy lokalnych zespołów oraz rozmaite spektakle
tematyczne.
Orszaki Trzech Króli odbyły się w tym roku niemal
na całej Lubelszczyźnie. LAJF był w Kazimierzu
Dolnym, gdzie orszak składający się z Trzech Króli,
ubranych w szaty w charakterystycznych barwach zieleni, czerwieni i błękitu, oraz ich poddanych wyruszył
z kościoła farnego i okrążył rynek. Podczas przemarszu zostały rozegrane liczne scenki biblijne. (geba)

biz-njus
oraz Technikum nr 7 im. gen. Józefa
Kustronia z Nowego Sącza. W pierwszej
10 najlepszych liceów nie znalazła się
żadna szkoła z Lubelszczyzny. Znacznie
lepiej powiodło się Technikum Elektronicznemu im. Obrońców Lublina
1939
r. z Lublina, które zajęło miejsce
(geba)
na podium. W ubiegłym roku było
Unia lubelskich uczelni
piąte w rankingu, wcześniej dziewiąte,
a
w tym roku znalazło się na trzecim
Jarosław Gowin, minister nauki i szkolmiejscu.
Za najlepsze szkoły na Lubelnictwa wyższego, wydał zgodę na utwoszczyźnie
uznane zostały Pallotyńskie
rzenie Związku Uczelni Lublina. To już
LO
im.
Stefana
Batorego w Lublinie
drugi taki związek w Polsce, pierwszy
oraz
właśnie
Technikum
Elektroniczne.
powstał w Krakowie. Tworzą go trzy
(maz)
szkoły wyższe: Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Politechnika Lubelska, które zachowując swoją autonomię, chcą lepiej
wykorzystać możliwości każdej z nich.
Łącznie kształci się tu 40 tys. studentów,
których z roku na rok jest coraz mniej,
co sprawia, że koszty utrzymania stale
(mat. oranizatora)
rosną. Ideą związku jest ograniczenie
wydatków np. poprzez wspólne zaInwazja Stokrotki
mawianie dostawy mediów. Uczelnie
18 stycznia w Specjalnej Strefie Ekoplanują również łączenie kierunków,
nomicznej w Lublinie zostało otwarte
wspólne szkolenia kadry, współpracę
w projektach naukowych oraz w zakre- Centrum Dystrybucyjne sieci Stokrotka.
Po rozbudowie ma ponad 11 tys. mkw., co
sie działań kulturalnych i sportowych.
oznacza, że dwukrotnie zwiększyła się jego
Planowane jest również utworzenie
powierzchnia. Obecnie centrum dysponuje
jednego biura karier, w którym będą
pełną ofertą owocowo-warzywną oraz
pracować wysokiej klasy psycholodzy
specjalizujący się w zakresie doradztwa mięsną i wędliniarską. Liczba dostawców wzrosła do ponad 370 i sieć może
zawodowego. (geba)
realizować codzienne dostawy produktów
o łącznej wadze ponad 400 ton. – Nasza
flota dostarcza towar do sklepów zlokalizowanych we wschodniej części Polski,
przejeżdżając ponad 8000 kilometrów na
dobę – mówi Dariusz Kalinowski, prezes zarządu Stokrotka Sp. z o.o. Dzięki
inwestycji lubelskie centrum obsługuje
(M.Tarnowski)
ponad 172 sklepy zlokalizowane w województwach: lubelskim, podkarpackim,
Najlepsze licea i technika
świętokrzyskim, podlaskim oraz części
województwa małopolskiego, jak również
Już po raz dwudziesty został opublidwa magazyny regionalne: w Białymstoku
kowany ranking najlepszych liceów
ogólnokształcących i techników w Pol- oraz Tarnobrzegu. Obecnie firma posiada
440 placówek w całym kraju, większość
sce. Listę przygotowuje warszawska
z nich znajduje się na wschodzie. W 2018
Fundacja Edukacyjna „Perspektywy”,
roku Stokrotka planuje otworzyć około 100
uwzględniając szereg kryteriów, m.in.
nowych sklepów. (geba)
liczbę laureatów olimpiad przedmiotowych (w tym zagranicznych) oraz punkBiała Podlaska górą
tację z egzaminów maturalnych. Tym
razem zostało wziętych pod uwagę 2195 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej znalazł się na
liceów oraz 1744 techników. Pierwsze
4 pozycji (w ubiegłym roku na 11)
miejsce zajęły XIII LO ze Szczecina

w ogólnopolskim rankingu szpitali.
Z kolei Samodzielny Publiczny Szpital
Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II
w Zamościu zajął 7 miejsce (w ubiegłym roku był na pozycji 4). Najlepszą
placówką szpitalną w Polsce ponownie
jest centrum onkologiczne w Bydgoszczy. Ranking został przygotowany po
raz 15. Na ocenę złożyły się m.in. stan
infrastruktury szpitalnej, jakość opieki,
komfort pobytu pacjenta oraz sytuacja
finansowa placówek. (maz)

Ambasadorzy po raz XIX
Kapituła Honorowego Tytułu „Ambasador Województwa Lubelskiego” zaprasza
do składania propozycji kandydatur
w terminie do 5 kwietnia 2018 roku.
Tytuł „Ambasadora” przyznany zostanie
osobie, instytucji i firmie, która w ostatnim czasie wniosła istotny wkład w promocję regionu lubelskiego w kraju i poza
jego granicami. Dotychczas wyróżniono
52 Ambasadorów, a wśród nich m.in.:
Budkę Suflera, Uzdrowisko Nałęczów,
Kabaret Ani Mru-Mru czy dęblińską
Szkołę Orląt. Zgłoszenia kandydatur
należy dokonać w formie pisemnej
i elektronicznej na adres promocja@
lubelskie.pl. Jednocześnie przedsiębiorcy z województwa lubelskiego mogą
zgłosić swoją firmę do projektu Marka
Lubelskie, który promuje najsilniejsze,
a zarazem najbardziej prestiżowe marki
województwa lubelskiego. (maz)

Zakazana niedziela
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę
o zakazie handlu w niedziele i święta. Zakaz wchodzi w życie od marca tego roku,
w związku z czym pierwsza niehandlowa
niedziela przypada już 11 marca, następna tydzień później. W kwietniu zakupy
będą możliwe tylko w ostatnią niedzielę
miesiąca. Parlamentarzyści wprowadzili
ponad 30 poprawek do projektu. Zakaz
nie obowiązuje m.in. aptek, lecznic dla
zwierząt, piekarni, zakładów pogrzebowych i punktów sprzedaży dewocjonaliów. Docelowo od początku 2020 roku
handel będzie zakazany we wszystkie
niedziele. Wprowadzenie ustawy budzi
liczne kontrowersje. Sieci sklepów spożywczych rozważają przedłużenie pracy
sklepów do późnych godzin wieczornych
oraz rozpoczęcie pracy w poniedziałki po
północy w celu sprawnego zatowarowania. (maz)

SŁUCH
NIEIDEALNY
SŁUCH STATYSTYCZNIE
Zgodnie z wynikami Narodowego Spisu Powszechnego
w Polsce problem niedosłuchu dotyczy ponad 6 mln
osób. Niemal połowa osób po 50 roku życia ma kłopoty
ze zrozumieniem rozmowy w hałasie, a wśród osób starszych na niedosłuch cierpi aż 74% badanych. Niedosłuch
nie jest już wyłącznie domeną seniorów, dotyka także młodzież i małe dzieci. Już co czwarty polski nastolatek ma kłopoty ze słuchem – wynika z danych zebranych
podczas Narodowego Testu Słuchu.
Dlaczego słyszymy coraz gorzej?
Pierwszą przyczyną nabytego niedosłuchu jest starzenie
się społeczeństwa, co jest procesem nieuniknionym. Drugim powodem jest wszechobecny hałas: godziny spędzone
ze słuchawkami w uszach, spacery po ruchliwych i gwarnych
ulicach, harmider podczas koncertów i imprez, praca w fabryce przy głośno pracujących urządzeniach.
Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że aż 1/10 ludzi
na całym świecie jest codziennie wystawiana na uciążliwe
dźwięki, które mogą powodować stałą degradację słuchu.
NADSTAW USZU
Twoi bliscy irytują się, że zbyt głośno oglądasz telewizję?
Masz wrażenie, że Twoi rozmówcy mówią niewyraźnie przez
telefon? Słyszysz dźwięk w głośnym środowisku, ale nie jesteś w stanie zlokalizować jego kierunku? Odczuwasz brzęczenie, bądź szumienie w uszach?
SŁUCH POD LUPĄ
Ludzki układ słuchowy jest bardzo złożony, a gdy zaczyna szwankować, nie wystarczy po prostu założyć dowolny aparat słuchowy, włączyć go i ustawić głośność. Aby jak
najlepiej wykorzystać słuch, należy zacząć od wizyty u specjalisty. Zbada on słuch, wypyta o styl życia i wspólnie z pacjentem znajdzie najlepsze rozwiązanie. Badanie słuchu
jest bezbolesne, szybkie i bezpłatne. Często skutecznym rozwiązaniem otwierającym drzwi do świata dźwięków, które wydawały się bezpowrotnie utracone, może
okazać się aparat słuchowy.

APARAT NIE TAKI STRASZNY
W Polsce aparaty słuchowe, bez względu na wiek oraz rodzaj niedosłuchu są refundowane przez NFZ oraz alternatywnie przez PCPRy. Współczesne aparaty słuchowe to maleńkie
cuda techniki. Ich czułe mikrofony koncentrują się na mowie,
jednocześnie wytłumiając hałasy otoczenia. Mogą one być regulowane za pośrednictwem smartfona, współpracują też
z wieloma innymi urządzeniami elektronicznymi, z których korzystamy na co dzień. Są prawie niewidoczne lub zminiaturyzowane do eleganckich i estetycznych kształtów, a ich obsługa jest bardzo prosta.
Aparaty słuchowe dopasowane do możliwości słuchowych i potrzeb pacjenta pomagają słyszeć optymalnie w różnych sytuacjach i w każdych warunkach akustycznych. Ich noszenie powoduje mniejszy wysiłek słuchowy, łatwiejsze zapamiętywanie oraz lepsze rozumienie mowy nawet w głośnym otoczeniu.
Pozwalają również zlokalizować źródło dźwięku, co znacznie
podnosi bezpieczeństwo użytkowników.
Noszenie ich zapobiega dalszej degradacji słuchu, zwiększa
komfort słyszenia, a tym samym funkcjonowania osób niedosłyszących. Zaczynają czuć się bezpieczniej, wraca ich pewność siebie oraz radość życia.
Na naszym słuchu polegamy w wielu różnych sytuacjach życiowych, dlatego nie zapominajmy go cenić i chronić.

Infolinia: 814 714 004
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Ich

czworo

tekst Magda Gęba |foto Natalia Wierzbicka

Do 1991 roku przy dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego w Kurowie znajdował się POM, czyli
Państwowy Okręg Maszynowy, co dumnie obwieszcza napis z wysokimi literami, który do teraz widnieje na ścianie budynku. Na fali transformacji ustrojowej POM zastąpiła przetwórnia
ryb „Ikra”. Prywatny interes okazał się strzałem
w dziesiątkę. Przez kolejne lata każdego dnia
rano ustawiała się kolejka hurtowników z Ukrainy i odbiorców z całej Lubelszczyzny. Pomimo
wprowadzenia strefy Schengen i pojawienia się
sporej konkurencji funkcjonująca od blisko 30 lat
„Ikra” nadal dobrze się miewa.
Siedzimy przy długim stole, pijąc rozgrzewającą
herbatę. Z malowidła na ścianie dobrodusznie spogląda Posejdon. Trzyma w dłoni harpun, towarzyszą
mu delfiny. Malowidło wykonał ormiański artysta
Tigran Haszmanian, który od 1991 roku mieszka
w Polsce. Pani domu częstuje dopiero co przygotowanymi pastami z wędzonej makreli. Towarzystwo
przy stole dzieli się po równo na zwolenników tej
z kaparami i ogórkiem kiszonym oraz na z dodatkiem siekanego jajka. I tak od zawsze – dyskusja
o wyższości tradycyjnej jajecznej nad każdą inną.
Krzysztof Bolesławski o rybach wie niemal wszystko.
Pierwszy transport ze śledziami znad Bałtyku przyjechał ciężarówką jego brata. Witold miał doświadczenie w prowadzeniu przetwórni w Ustce, a Krzysztof
niezbędną do zainwestowania gotówkę. I właśnie od
tego rozpoczęła się życiowa przygoda rodziny Bolesławskich.

Lekarz z pomysłem na
biznes

Wychował się w Kurowie, po drugiej stronie miasta
stoi jego rodzinny dom. Jego ojciec zajmował się
hodowlą lisów i norek. Początkowo myślał o związaniu swojej przyszłości z weterynarią, ale po opiniach lekarzy opiekujących się hodowlą wybrał się
na Akademię Medyczną w Lublinie, specjalizację
zrobił z urologii. Po studiach związał się ze szpitalem w Lubartowie. Ale kariera lekarza w prowincjonalnym szpitalu była mało perspektywiczna.
Postanowił wyemigrować do Stanów Zjednoczonych. Na jakiś czas. Wiele razy starał się o wizę,
ale w połowie lat 80. nie było to wcale takie proste.
W końcu podczas wycieczki do Tajlandii odmówił
powrotu do kraju. W ten sposób znalazł się w Stanach Zjednoczonych. Zamieszkał w Chicago, pracował w budownictwie. W wolnym czasie chodził
na kurs języka angielskiego do Copernicus Centre.
Pobyt w Chicago nie tylko pozwolił mu odłożyć
nieco gotówki, ale też zmienił jego sytuację rodzinną. Do Polski wrócił w 1991 roku z żoną Grażyną
i dwójką małych dzieci. Podczas jego nieobecności
zmienił się w Polsce ustrój, moda i perspektywy.
Na pierwszy rzut oka Kurów był tym samym miejscem sprzed jego wyjazdu. A jednak to tutaj postanowił postawić wszystko na jedną kartę.

Rodzinny interes

W grudniu 1991 r. bracia Bolesławscy weszli w posiadanie przeznaczonych do rozbiórki budynków zlikwidowanego POM-u. Produkcja ruszyła pod koniec
roku, tuż po generalnym remoncie. Zaczęło się od
solenia śledzia, dostarczanego z Ustki przez Witolda. Tak przygotowane ryby trafiały do sklepów GS,
gdzie rozchodziły się w okamgnieniu. Byli jedyną taką
przetwórnią na Lubelszczyźnie. Po roku działalności
rozpoczęli swoją przygodę z wędzeniem ryb. Przywiezione znad morza tradycyjnie skonstruowane wędzarnie pozwoliły w Kurowie wędzić makrelę taką samą,
jak nad Bałtykiem. Przez wiele lat „Ikra” eksportowała
swoje wyroby za wschodnią granicę: solone śledzie
i wędzoną makrelę. Jednak po wejściu Polski do Unii
Europejskiej i po obostrzeniu przepisów dotyczących
eksportu – „Ikra” skupiła się głównie na polskim
rynku. Oprócz śledzi w różnych smakach poszerzyła
swój asortyment o łososia, mirunę, morszczuka, dorsza i pstrąga pochodzących z regionalnej hodowli pod
Zamościem. – Trochę przeoczyłem ten moment, kiedy
trzeba było bardziej utrwalić naszą pozycję w kraju. Nikt
się nie spodziewał, że skończy się współpraca z Ukrainą.
Kiedy my byliśmy ukierunkowani głównie na odbiorców
zza wschodniej granicy, zaczęły powstawać inne zakłady
tego typu. Ale mimo tego ciągle jesteśmy konkurencyjni.
Zdecydowanie wygrywamy jakością – podkreśla Krzysztof Bolesławski. Do przetwórni i wędzarni ostatnio
dołączyła jeszcze hurtownia ryb. Ale to już inicjatywa
młodszego pokolenia. Synowie Michał i Maciej od
małego uczestniczą w rodzinnym interesie, w końcu
wychowali się przez ścianę.

Jej koniec świata

Podkreśla, że pochodzi z Galicji. Z całą pewnością bar-

dziej poetycko brzmi niż „z Podkarpacia”. Urodziła się
i wychowała w Krośnie. Z wykształcenia jest mikrobiologiem i to właśnie z nauką postanowiła związać się
na całe życie. Ale wyszło inaczej. Grażyna Bolesławska
wyjechała do USA, żeby poznać kulturę i język. Wizę
dostała bez problemów, za pierwszym razem. Kiedy
Krzysztof kończył w Lublinie medycynę, ona zaczynała studiować na UMCS. Ale wpadli na siebie dopiero
w Chicago. Zapisała się na zajęcia do tej samej szkoły językowej, co Krzysztof, i tam się spotkali. Już po pierwszym spotkaniu wiedzieli, że jest to prawdziwe uczucie. Grażyna wspomina, że scenariusz został napisany
z góry i że to właśnie na drugim końcu świata miała
znaleźć miłość swojego życia. – Tak na siebie intensywnie patrzyliśmy, że już tak zostało do dziś – wspomina.
Do Polski wrócili z trzyletnim Michałem i kilkumiesięcznym Maćkiem. Zamiana Chicago na Kurów bez
dwóch zdań była trudna. Marzenia o karierze naukowej
i własnej pracowni mikrobiologicznej zamieniła na prowadzenie tradycyjnego domu. – Niestety w dużej mierze
byłam bez męża. Całe dnie spędzał w firmie. Zdarzało
się, że kiedy Maciek był jeszcze mały, mąż wracał nieco
wcześniej, aby wykąpać syna. To nie za wiele, ale taka była
cena za prowadzenie własnego biznesu.
Czy żałuje swojego wyboru? Treścią jej życia stało się
wychowywanie synów i wspieranie męża. Nieliczne,
ale wspólne chwile to m.in. wakacyjne wyjazdy na
południe Europy. Zamiast kariery ma dobrze funkcjonujący dom. Pomimo dużej aktywności zawodowej
męża i synów jednak to ona pełni tutaj kluczową rolę.
Poza tym, że spaja swoją osobą rodzinę, w miarę możliwości pomaga w księgowości i załatwia różne sprawy
urzędowe. Więc cała ich czwórka potrafi funkcjonować oddzielnie, ale zdecydowanie najlepiej jest, kiedy
są razem.

Bracia

Różnią się, a jednak są prawie tacy sami. – Kiedy byliśmy młodsi, często sobie dokuczaliśmy, jak to rodzeństwo. Ale później nam to przeszło. Teraz nie wyobrażamy sobie życia bez siebie – mówi Michał, rocznik
1988. Ekstrawertyk, charakter ma po mamie. Magister biotechnologii, którą studiował na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Od kiedy pamięta,
letnie wakacje całą rodziną spędzali w Ustce. Gdzieś
po głowie ciągle mu chodzi widok rybackich kutrów,
zapach świeżych ryb i latające nad głowami rybitwy.
Z kolei Maciej marzył o studiowaniu medycyny,
w liceum interesowała go biologia i chemia. Jednak
po półrocznym uczęszczaniu na zajęcia z fizjoterapii
postanowił dołączyć do rodzinnego biznesu. Bardziej

introwertyczny, wycofany, typ uważnego słuchacza
i obserwatora. Rodzice od początku byli dla nich
wzorem. Wspominają, że nie mieli „burzliwego”
okresu dorastania przede wszystkim dlatego, że od
zawsze dobrze dogadywali się z rodzicami. Bardzo
doceniają to, że nigdy niczego im nie brakowało,
doceniając równocześnie wymagania, jakie rodzice
przed nimi stawiali. Zdarzało się, że wieczorami musieli przerwać rozgrywkę w ich ulubione GTA, aby
liczyć towar w chłodni. Obydwaj są bardzo rodzinni,
choć w międzyczasie wspólne wyjazdy nad Bałtyk zamienili na żeglowanie po Morzu Śródziemnym. Co
roku spędzają wakacje ze swoimi kuzynami, którzy
mieszkają w różnych częściach świata. Dobra okazja
do spotykania się i utrwalania więzi.

Od najmłodszych lat bracia marzyli o posiadaniu restauracji. A wszystko przez ciocię Gosię z Ustki, która
miała pizzerię z najlepszą pizzą pod słońcem. Smykałkę
do interesów mieli już w młodości. Podczas odwiedzin
u cioci zabierali jej psa, nowofundlanda, na wielogodzinne spacery. Dopiero później okazało się, że na
molo w Ustce turyści sami proponowali wynagrodzenie za zrobione zdjęcia z dużym futrzastym psem.
Obaj mają wiele pasji, od dzieciństwa dziadek zaszczepił w nich miłość do wędkarstwa, z kolei w liceum trenowali salsę. Pani Grażyna wspomina, że
Maciej po powrocie z zajęć ćwiczył z nią kroki w salonie. Są wszechstronni – lubią każdy rodzaj muzyki. I Guns N’ Roses i Johnny’ego Casha. Książki,
jakie obecnie wpadają im w ręce, bardzo związane
są z ich hobby, dotyczą żeglarstwa w przypadku
Michała, a Maciej zgłębia swoją wiedzę o różnych
rodzajach wina.

Pod Szczupakiem

Menu jest krótkie, ale może pobudzić wyobraźnię każdego smakosza. Uszka z wędzonej makreli
w barszczu, pieczony łosoś i flaki z lina oraz wiele
innych rybnych propozycji, o które trudno w Lublinie w takim wydaniu. A to wszystko ze świeżych ryb przywiezionych znad Bałtyku i Mazur via
Kurów do Lublina. Bo taki też jest pomysł braci Bolesławskich na ich własny, autorski biznes,
poza kuratelą rodziców. Restauracja, która mieści
się przy ulicy Peowiaków w Lublinie, swoją nazwę
zawdzięcza legendzie o początkach Lublina, którą, po wejściu do restauracji, możemy obejrzeć na
przedstawionym na ścianie malowidle. Biorąc pod
uwagę ich zaangażowanie w przetwórni w Kurowie, rodzice sceptycznie zapatrywali się na pomysł
otwarcia lokalu. – Działają dopiero od początku listopada, ale restauracja już cieszy się dużym zainteresowaniem. Poza tym synowie zajmują się nią z pasją.
Więc jesteśmy już dużo bardziej spokojni – twierdzi
Grażyna Bolesławska. Podczas gdy Maciej dowodzi
przetwórnią, Michał jest w restauracji niemal codziennie. Udało się skompletować godny zaufania
zespół, jednak nauczony doświadczeniem wie, że
wszystkiego powinien dopilnować osobiście.
Historia zatacza koło. Czterdzieści lat temu Krzysztof
Bolesławski postanowił zmienić na przekór wszystkiemu bieg swojego życia. Marzenia o leczeniu ludzi
zamienił na marzenia o nieznanym i ryzykownym.
Dziś stoi na uboczu i sekunduje swoim synom.

moto

KOLEOS

Flagowy
SUV Renault
tekst Piotr Jaworski | foto Marek Podsiadło

Testowany przez nas nowy Renault KOLEOS,
który został nam przekazany do jazdy testowej przez lubelskiego dealera NAZARUK
SERWIS w wersji Initiale Paris, jest niczym
jeżdżące centrum dowodzenia. I nie ma w
tym ani krzty przesady. Kiedy zobaczyliśmy
samochód, od razu było wiadomo, że mamy
do czynienia z autem, które poradzi sobie nie
tylko w mieście, ale również w terenie. Kąt
natarcia 27 i zejścia 31 stopni bez wątpienia
daje mu takie możliwości.

W porównaniu ze swoim starszym poprzednikiem jest większy i wygląda masywniej. A to dzięki
muskularnym nadkołom oraz wyższemu prześwitowi. Wyróżniają się również nietypowe kształtem
światła tylne LED i przednie FULL LED Pure
Vision. To wszystko, w pakiecie z relingami dachowymi i 19-calowymi felgami, nadaje mu atletyczny
wręcz charakter.
Wnętrze zdominowała jasna skórzana tapicerka,
która w kontraście z czarnymi elementami deski
rozdzielczej i drewnianymi dodatkami wygląda
bardzo efektownie i elegancko. Z tyłu pasażerowie, nawet dość rośli, nie będą mieć powodów do
narzekania z powodu odpowiedniej ilości miejsca.
Pozytywne wrażenie daje również panoramiczny szklany dach. Bez dwóch zdań podróżowanie
z takim poczuciem przestrzeni w środku to nowy
wymiar komfortu. Dwustrefowa, automatyczna
klimatyzacja czy oświetlenie wnętrza AMBIENT
LIGHTING (w zależności od nastroju możemy
wybrać kolor podświetlenia kabiny) to tylko po-

czątek tego, co proponuje nam wersja Initiale Paris.
Dobrze widoczne są zegary i wskaźniki z kolorowym 7-calowym ekranem TFT.
Jeśli chodzi o bagażnik, jego pojemność może
nie rzuca na kolana, jak na takie duże auto, ale jest
zadowalająca i wynosi 579 litrów, zaś po złożeniu
oparć tylnej kanapy, co ułatwia system składania
Easy Break, pojemność wzrasta do maksymalnej
wartości 1795 litrów.
Ciekawym i na pewno ułatwiającym kierowcy
prowadzenie rozwiązaniem jest system martwej
strefy umieszczony w lusterkach bocznych i system
kontroli pasa ruchu LDW. Dodatkowymi gadżetami dla podróżujących są również trzy gniazda USB
czy uchwyty na kubki w podłokietnikach z przodu oraz z tyłu. Nie sposób wymienić wszystkich
udogodnień, jakimi obdarzony jest nowy Koleos.
W naszym odczuciu wersja, którą testowaliśmy,
bardzo nas rozpieszczała. I nie są to przesadzone
słowa. Nie bez powodu wspomnieliśmy na początku, że jest to jeżdżące centrum dowodzenia.

NAZARUK SERVICE SP. Z O.O.
Abramowicka 45 | Lublin
Tel. : +48 81 748 68 88
www.nazaruk.pl
http://www.nazaruk.pl

Centralną konsolę z przesuwanym podłokietnikiem
wyróżnia 8,7-calowy ekran dotykowy z systemem
multimedialnym R-LINK 2. Dzięki niemu możemy
kontrolować niemalże każdy aspekt pracy samochodu, sterować nawigacją, telefonem czy systemami
wspomagającymi jazdę. Z kolei komfort akustyczny
zapewnił nam system nagłośnienia BOSE Surround
z 12 głośnikami, dzięki któremu jakość dźwięku jest
równa tej z koncertu na żywo.
Nowy Koleos wyposażony jest również w system
wspomagania parkowania EASY PARK ASSIST,
ułatwiający parkowania równoległe, prostopadłe
i skośne. System ten definiuje tor jazdy samochodu
po wcześniejszym zweryfikowaniu odpowiedniej
ilości miejsca do wykonania manewru, przy czym
kierowca zachowuje kontrolę nad przyśpieszeniem,
układem hamulcowym i zmianą biegów.
Hasło reklamowe towarzyszące nowej wersji Koleosa brzmi: „Podążaj własnymi drogami”.
I rzeczywiście, odzwierciedla ono osiągi testowanej

przez nas wersji Initiale Paris z silnikiem diesla 2.0
X-Tronic o mocy 175 KM. Doskonale sprawuje
się na każdej nawierzchni, a jest to zasługa napędu ALL MODE 4x4-i, dzięki któremu samochód
może automatycznie dostosować się do zmiany
otoczenia i zapewnić komfort jazdy zarówno po
bezdrożach, śniegu, piasku, jak i asfalcie. Czterocylindrowa jednostka rozpędza auto do 100 km/h
w niecałe 10 s, co przy tak dużych gabarytach auta
jest przyzwoitym wynikiem. Co cieszy – apetyt
na paliwo kształtował się w cyklu mieszanym na
poziomie 6,5 l/100 km.
Podsumowując, nowy Koleos może wzbudzić
niemałe zamieszanie w cieszącym się coraz większym zainteresowaniem segmencie SUV-ów. Kusi
nie tylko wyglądem zewnętrznym czy technologicznymi nowinkami, ale przede wszystkim nieprzeciętnymi osiągami i wysokim komfortem jazdy.
To nie tylko samochód, ale także wspaniały partner
w podróży.

podróże

MEDIOLAN

– DYSKRETNY UROK LOMBARDII
tekst i foto Grażyna Stankiewicz
Mediolan zimą w trzy dni? Jak najbardziej.
Zwłaszcza że lubelskie lotnisko jest niemal
pod domem, bilety można kupić w absolutnie
atrakcyjnych cenach, lot trwa niewiele ponad
dwie godziny, a przemieszczenie się z portu
lotniczego w Malpensie do centrum Mediolanu
zajmuje zaledwie 50 minut. Zarówno pociągi,
jak i autobusy przywożą podróżnych na Milano
Centrale – największy dworzec kolejowy metropolii,
a przy okazji pierwszy z kilku głównych punktów
stolicy Lombardii. Ciężka monumentalna dworcowa
architektura z 1921 r., zewsząd wydobywający się
zapach świeżo parzonej kawy, smakowite wypieki
z małych piekarni, których tu pełno, i znakomicie
ubrani mężczyźni od razu wprowadzają nas
w atmosferę włoskiego La vita a bella.
Honorowy mieszkaniec Mediolanu, filozof i eseista Umberto Eco w jednym z wywiadów stwierdził, że
bodaj najbrzydszą budowlą miasta jest właśnie dworzec
centralny. Ale może nie ma co polegać na zdaniu włoskiego intelektualisty, bo choć o pięknie i brzydocie napisał niemal wszystko, jednak do kategorii najbrzydszych
zaliczył też katedrę, która przypominała mu przerośnięty
tort bezowy. Tak, tak – to ta sama katedra Narodzin
św. Marii, na widok której po wspięciu się na schody
wychodzące ze stacji metra zatyka dech w piersiach.

Wszystkie drogi
prowadzą do Duomo
Plac katedralny bez dwóch zdań jest absolutnym
centrum Mediolanu. Oto naszym oczom ukazuje się
rozległa przestrzeń zwieńczona jasną fasadą średniowiecznej katedry. Tuż obok po lewej stronie znajduje się
Galeria Wiktora Emanuela II, a ponad placem unoszą
się gołębie, które uwaga – mają wyjątkowe umiejętności
wczepiania się we włosy i ubrania. Wprawdzie wstęp do
środka katedry jest darmowy, jednak zanim staniemy
w kolejce do wejścia przez jedne z brązowych drzwi
ozdobionych scenami z życia św. Maryi, św. Ambrożego
i przedstawiającymi sceny z historii miasta – należy pobrać bilet. Wnętrze najlepiej zwiedzać pod wieczór, kiedy
jest już zdecydowanie mniej turystów i bardziej czuć
zapach średniowiecznych zakamarków. Duomo St. Maria Nascente di Milano to jedna z trzech największych
katedr wzniesionych w epoce średniowiecza. Wprawdzie
została wyświęcona w 1572, jednak jej budowę zakoń-

Galeria Wiktora Emanuela II

Katedra Narodzin św. Marii

Pinacoteca di Brera

czono dopiero w czasach Napoleona. To również tutaj
w 1805 r. Napoleon był koronowany na króla Włoch.
W przeważającej części katedra jest gotycka, jednak
dekoracja rzeźbiarska jej fasady jest efektem działania
kamieniarzy na przestrzeni kolejnych wieków i stylów
– baroku i neogotyku. Wnętrze jest pięcionawowe,
a umieszczony na wysokości 45 m dach wspiera się na
gigantycznych filarach. Będąc w środku, warto zobaczyć grobowiec Karola Boromeusza, biskupa Mediolanu
i późniejszego świętego, witraże oraz posąg obdartego ze
skóry św. Bartłomieja, który owija się własną skórą. Na
posadzce znajduje się mosiężna linia obrazująca południk
przechodzący przez Mediolan.

Ponad dachami miasta
Największą atrakcją tego architektonicznego giganta
jest dach katedry. Możemy na niego wejść lub wjechać
windą (cena odpowiednio 8 i 16 euro). To, co ukazuje
się naszym oczom, to niemal niemy spektakl kamiennych postaci, którymi dach jest udekorowany. Znajduje
się tu 135 sterczyn, rzeźb i gargulców. Zdumiewa kunszt
kamiennego detalu niejako wyłaniającego się z kamiennych konstrukcji. Najwyżej położonym punktem jest
wieżyczka zwieńczona pozłacanym posągiem Madonny,
którą mediolańczycy nazywają La Madonnina. Ostatnie
dziesiątki metrów przed wejściem na dach katedry pokonuje się wąskimi korytarzami i schodami. Chodzenie
po wyrobionych przez wieki kamiennych posadzkach też
pobudza wyobraźnię. Z wejściem na samą górę najlepiej
poczekać na jeden ze słonecznych dni, których nawet

zimą w Mediolanie nie brakuje. Przy dobrej widoczności
można zaobserwować zarys położonych w odległości
kilkudziesięciu kilometrów Alp. To również rzadka
okazja spojrzeć na dachy stolicy Lombardii z innej
perspektywy. Średniowieczne katedry powstawały,
aby bardziej zbliżyć się do Boga – stąd strzeliste łuki,
wieże i obowiązkowe rozety, których w mediolańskim
Duomo nie brakuje.

Brera – dzielnica
artystów i vintage style
Rozczarowany będą ci, którzy spodziewają się chociaż namiastki paryskiego Montmartre. A jednak warto
poświęcić tej części Mediolanu przynajmniej kilka godzin. Spacer zacznijmy na kameralnym placu Leonarda
da Vinci, w sąsiedztwie którego znajduje się najsłynniejsza na świecie scena operowa – La Scala. Budynek
ma niepozorną fasadę, której jak większości zabytków
w Mediolanie przydałoby się porządne wyczyszczenie.
Tuż obok jest ulica Verdi, która przechodzi w via Brera
– niegdyś pełna pracowni malarskich, które dziś zastąpiły butiki, galerie i niewielkie restauracje. Ma kilka
mocnych punktów, a jednym z nich jest Pinacoteca di
Brera. Po pierwsze to niezwykła budowla, której historia
sięga XIII w. Ostatecznie po przebudowie w 1803 r. za
czasów panowania Napoleona zostało tu otwarte muzeum, a na dziedzińcu stanął pomnik cesarza autorstwa
Antonio Canovy. Ale Pinakoteka to również znakomita
kolekcja malarstwa – można tu podziwiać płótna Rafa-

ela, Canaletta czy Caravaggia. W weekend pod murami
Pinakoteki rozkładają się straganiarze z asortymentem
w duchu vintage. Można kupić walizkę Louisa Vuittona
za kilkaset euro, pozłacaną biżuterię, inkrustowane masą
perłową nożyki do rozcinania kopert czy używane, ale
wciąż drogie – futra.
Niemal w sąsiedztwie Pinakoteki usytuowany jest
zamek rodziny Sforzów – jedno z najznakomitszych
miejsc na liście atrakcji turystycznych Mediolanu. Na
jego kształt mieli wpływ Leonardo da Vinci i Donato
Bramante. Ceglana renesansowa rezydencja, z czterema
wieżami w narożnikach, otoczona jest murem z blankami i basztami. We wnętrzach znajdują się siedziby
kilku muzeów. W pobliżu znajduje się imponujących
rozmiarów Park Sempione.

Stolica mody
W Mediolanie pozycją obowiązkową są odwiedziny
w Galerii Wiktora Emanuela usytuowanej w sąsiedztwie katedry. Wybudowana na planie krzyża, wysoka,
z częściowo przeszklonym dachem niemal wsysa tłumy
w swój wielki, wytworny, elegancki i bogaty brzuch. Jest
nie tylko jedną z najstarszych, ale i największych galerii
handlowych na świecie. Znajdują się tu sklepy najprzedniejszych marek modowych, najdroższe w Mediolanie
restauracje, ale też galerie sztuki i księgarnie. Jednak na
przełomie grudnia i stycznia najchętniej fotografowanym
miejscem w galerii była wysoka na kilka pięter choinka
ozdobiona tysiącami kryształów Swarovskiego. Galeria
została otwarta w 1877 r. Jej posadzka została wyłożona mozaikami z herbami trzech stolic zjednoczonych
Włoch – Rzymu, Florencji i Turynu oraz Mediolanu.
Jednak prawdziwym epicentrum mody w Mediolanie jest tzw. Quadrilatero d’Oro, które wyznaczają
cztery ulice: Via Montenapoleone, Via Della Spiga,
Via Manzoni i Via Sant’Andrea. To miejsce firmowych
sklepów i outletów, oferujących końcówki markowych
kolekcji. A jeśli zakupy na każdą kieszeń, to koniecznie
ciągnące się przez 1,2 km Corso Buenos Aires z dużym
wyborem sklepów sieciowych. O Mediolanie generalnie
krąży powiedzenie, że łatwiej tu kupić spodnie od D&G
niż bochenek chleba. A mimo to na ulicach trudno
spotkać świetnie ubrane kobiety. Zupełnie inaczej jest
z mężczyznami – wyglądają jakby sznyt i szyk wyssali
z mlekiem matki.

W kolejce do Luiniego
Znawcy twierdzą, że w skali całych Włoch Lombardia ma najbardziej skromne tradycje kulinarne. Może
dlatego Mediolan oferuje zdumiewająco dużo smaków,
dla których inspiracją są inne regiony. To, co ważne
dla pokonujących po kilkanaście kilometrów dziennie
turystów, to całe mnóstwo niewielkich przekąsek na
ciepło. W centrum niemal przy każdej uliczce znajdują
się bistra z dymiącymi piecami, do których kolejki liczą
sobie nawet po kilkadziesiąt metrów. Do najpopular-

niejszych należy Luini, usytuowany na tyłach Duomo.
Większość klientów stanowią kolejkowicze, którzy na
wynos kupują panzerotti, czyli pierogi z ciasta do pizzy
nadziewane salami, szpinakiem lub szynką z dodatkiem
mozzarelli i sosu pomidorowego. Jeśli mamy ochotę
na kawę, to koniecznie w towarzystwie pochodzących
z Sycylii cannoli – słodkich rurek nadziewanych serem
ricotta z dodatkiem orzeszków piniowych. Na wieczorne smakowanie życia towarzyskiego koniecznie trzeba
wybrać się nad kanał Naviglio Grande, wzdłuż którego
w ciągu dnia odbywa się fiera, czyli targ pod chmurką, natomiast wieczorami to największy w Mediolanie
wybór lokali, gdzie w pakiecie są drinki i otwarty bar
z antipasti, różnego rodzaju serami, pastami, w całości
pieczonymi indykami oraz deserami. Z kolei z myślą
o wielbicielach produktów regionalnych niemal w centrum miasta powstała kilkupiętrowa hala EATALY,
promującą charakterystyczne dla włoskiej kuchni smaki
włącznie ze świeżymi owocami morza i setkami rodzajów
makaronu.

Ostatnia Wieczerza – tak
lub nie
Słynne malowidło Leonardo da Vinci, które znajduje się w kościele Santa Maria delle Grazie, zostało na
koniec, bo też jego obejrzenie najlepiej oddaje polskie
powiedzenie: na dwoje babka wróżyła. Kupienie biletu
wstępu to loteria, należy o tym pomyśleć już 2–3 miesiące przed wyjazdem. Bilety hurtem wykupują agencje
turystyczne, które w sieci sprzedają je nawet po sto euro,
czyli z dziesięciokrotnym przebiciem. Dziełu Mistrza
można przyglądać się tylko przez kilkanaście minut,
a z roku na rok i tak coraz mniej widać.
Nieprawda, że Mediolan jest drogim miastem. Podróż z lotniska w Malpensie na dworzec centralny kosztuje 8 euro, dzieci do lat 12 płacą dwa euro mniej. Bilet
na cztery linie metra można kupić w kiosku w podziemiach Milano Centrale i w automatach – 8 euro
na 48 godzin, podczas gdy w Paryżu i Londynie taki
bilet jest prawie dwukrotnie droższy. W ramach biletu
można również korzystać z tramwaju, a jego specjalna
wersja dodatkowo upoważnia do zniżek lub darmowych
wstępów do wielu muzeów. W kolejce do restauracji
większe szanse mają pary lub osoby przychodzące pojedynczo. Dla nich zawsze znajdzie się stolik, a większe grupy zazwyczaj muszą poczekać. Trudno o sklepy
spożywcze w centrum miasta, natomiast w dzielnicach
otaczających centrum znajdują się markety znanych
sieci spożywczych, w których można zrobić znakomite
włoskie zakupy w cenach, do jakich jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce.
Reasumując – z jednej strony bliskość lubelskiego
lotniska, promocyjne ceny biletów i duża oferta niezbyt
drogich noclegów. Z drugiej strony – fantastyczne miasto z mnóstwem atrakcji i niezwykłą historią. Kupujemy
bilety, rezerwujemy noclegi i lecimy. Dobrej podróży.

kultura – okruchy

Michalak na Zamku Lubelskim
Uczeń Miłosza Kotarbińskiego, Konrada
Krzyżanowskiego i Tadeusza Pruszkowskiego.
W 1925 roku jeden ze współzałożycieli Bractwa Św. Łukasza, które zawiązało się podczas pleneru malarskiego w Kazimierzu nad
Wisłą, dzięki czemu miasteczko szybko stało
się sławne jako kolonia artystyczna. Łukaszowcy nawiązywali do sztuki XVI i XVII w.
i tej koncepcji Antoni Michalak (1899–1975)
był wierny przez całe swoje życie. Uznawany
za czołowego przedstawiciela XX-wiecznego
malarstwa religijnego w Polsce Antoni Michalak pod względem techniki i warsztatu
nawiązywał do renesansowych i barokowych
mistrzów. Wystawa „Dla nieba i ziemi. Antoni Michalak” przygotowana w Muzeum
Lubelskim prezentuje blisko 150 prac malarskich, w tym projekty do polichromii
i witraży, a także liczne portrety. Kuratorem
wystawy, którą można oglądać do 2 kwietnia,
jest Bożena Kasperowicz. (maz)

nikarz Kazimierza, jest założycielem i redaktorem naczelnym „Brulionu Kazimierskiego”.
Nie bez znaczenia wszystkie te sytuacje mają
wpływ na efekt końcowy jego prac. Otwarta w Muzeum Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym wystawa „Realista czy wizjoner”
zarówno w całości, jak i pod względem pojedynczych realizacji przypomina notatnik,
w którym obok siebie znalazły się otaczające Kazimierz krajobrazy, mniej lub bardziej
znane kazimierskie uliczki i co naturalne –
przedstawienia architektury. Prace pochodzą
z początku kariery artystycznej i z ostatnich
lat. Nam najbardziej spodobały się prace łączące realizm architektury z elementami baśni.
Kuratorem wystawy jest Dorota Seweryn-Puchalska. Muzeum zaprasza do Galerii Wystaw
Czasowych do 8 kwietnia. (maz)

ską na Wydziale Sztuki Mediów warszawskiej
Akademii Sztuk Pięknych. „Zwrot performatywny”, który dokonał się w działalności tej
pracowni, jest zdaniem kuratorów szansą na
nowe spojrzenie młodych twórców na performance. Kuratorami wystawy są Paulina
Kempisty, Waldemar Tatarczuk. (maz)
Nowa misja Bolesława Stelmacha
Powołany pod koniec listopada ubiegłego roku Narodowy Instytut Architektury
i Urbanistyki z siedzibą w Warszawie opracowuje koncepcję działania krótko i długofalowego. Instytutowi szefuje Bolesław
Stelmach, autor licznych realizacji (m.in.
CSK i CH Tarasy Zamkowe w Lublinie)
oraz zdobywca architektonicznego Oscara.
Zastępcą dyrektora instytutu została Izabela
Pastuszko, pomysłodawczyni i organizatorka
Lubelskich Dni Modernizmu oraz autorka
książki o Miasteczku Akademickim UMCS.
Ideą powołania instytutu jest prowadzenie
badań nad historyczną i współczesną architekturą, urbanistyką oraz planowaniem
przestrzennym, a także upowszechnianie
wiedzy z zakresu tych dyscyplin. Nad tymi
aspektami przeważa jednak potrzeba zadbania o jakość przestrzeni publicznej w Polsce oraz o poziom edukacji już na poziomie
szkoły podstawowej. Jak pokazują wyniki
egzaminów z historii – większość maturzystów nie potrafi rozróżnić ani nazwać
podstawowych stylów architektonicznych.
(geba)

(Olga Michalec-Chlebik)

Akcja Lublin!

(pod)

...i w Kazimierzu
Tadeusz Michalak (ur. 1942) jest synem
Antoniego. Wychował się w Kazimierzu i tutaj mieszka. Z wykształcenia jest architektem
i to wyczuwa się w jego pracach – rysunkach
i akwarelach. Znany jest również jako kro-

Performance to sytuacja artystyczna, której zarówno przedmiotem, jak i podmiotem
jest ciało performera w określonym kontekście czasu, przestrzeni i własnych ograniczeń.
Działania performatywne w Polsce na dobre
zaistniały pod koniec lat 70. Jego lubelską
historię można poznać w lubelskiej Galerii
Labirynt. Kuratorzy wystawy „Akcja Lublin!
Rozdział 2” sięgnęli do bogatego archiwum
galerii. Na wystawie znalazły się prace takich
artystów jak: Jerzy Bereś, Maria Pinińska-Bereś, Akademia Ruchu, Jan Świdziński, Zbigniew Warpechowski, KwieKulik, Ewa Partum,
Józef Robakowski. W wystawie bierze udział
również grupa studentów oraz absolwentów
Pracowni Działań Przestrzennych prowadzonej przez prof. Mirosława Bałkę i Zuzę Goliń-

(geba)

Muzeum Kresów
Pałac Lubomirskich w Lublinie, dotychczasowa siedziba Wydziału Politologii
UMCS, znajdujący się przy placu Litewskim, zmieni swoją funkcję. Zabytek został
zakupiony przez Muzeum Lubelskie w celu
utworzenia tam Muzeum Ziem Wschodnich Dawnej Rzeczypospolitej. Ideą jest
powstanie oddzielnej instytucji kultury

upamiętniającej, badającej oraz popularyzującej dorobek Polaków zamieszkujących
ziemie wschodnie dawnej Rzeczypospolitej ze szczególnym uwzględnieniem okresu I Rzeczypospolitej. Pałac Lubomirskich
(nazywany również namiestnikowskim lub
poradziwiłłowskim) swoją historią sięga
XVI wieku. W listopadzie 1918 roku w pałacu utworzono rząd Ludowy Republiki
Polskiej pod przewodnictwem Ignacego
Daszyńskiego. (geba)

(geba)

Festiwal Scenografii i Kostiumów
Rozpoczęła się druga edycja Festiwalu
Scenografii i Kostiumów „Scena w budowie”,
który od stycznia ma miejsce w Centrum
Spotkania Kultur w Lublinie. Na wydarzenie składają się spotkania autorskie i tematyczne oraz wystawy. Jego główną część
stanowi konkurs, podczas którego zobaczymy spektakle: „Wesele” w reżyserii Jana
Klaty, „Chłopi” Krzysztofa Garbaczewskiego,
„Idiota. Fiodor Dostojewski” Pawła Miśkiewicza, „Triumf woli” Moniki Strzępki, „Do
dna” Ewy Kaim, „Malowany ptak” Mai Kleczewskiej oraz „Robert Robur” w reżyserii
Krzysztofa Garbaczewskiego. Zaprojektowaną do przedstawień scenografię i kostiumy
ocenia jury: teatrolog Dominika Łarionow,
grafik i autor plakatów teatralnych Marcin
Mroszczak, scenograf i kostiumolog Małgorzata Szczęśniak oraz scenograf Elżbieta
Wernio. W CSK zaprezentują się także najlepsi studenci Akademii Sztuk Pięknych
w Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu,
Warszawie oraz Uniwersytetu Artystycznego
w Poznaniu, którzy przedstawią swoje kostiumy i projekty scenograficzne zgłębiające
topos upadku Ikara. Pomysłodawcą festiwalu i jego dyrektorem jest Leszek Mądzik.
Laureatów nagród – Złota Kieszeń Grand
Prix oraz Złota Kieszeń dla najlepszej sceno-

grafii i najlepszych kostiumów poznamy
podczas gali 21 kwietnia. (jaw)
Weiss w Puławach
W Pałacu Czartoryskich w Puławach
zakończyła się prezentacja 17 obrazów
Wojciecha Weissa – twórcy Młodej Polski i dwudziestolecia międzywojennego.
Wybór prac nie był przypadkowy. W 1918
r. właśnie w Puławach artysta wraz ze
swoimi studentami z krakowskiej ASP
przebywał na plenerze malarskim. Po stu
latach historia zatoczyła koło i w pałacowej kordegardzie można było podziwiać
rysunki i akwarele przedstawiające m.in.
Świątynię Sybilli, Dom Gotycki, a także rzeczny port i nadwiślańskie wybrzeże. Wojciech Weiss należał do artystów
docenionych za życia. W roku 1898 r.
otrzymał nagrodę rządową – złoty medal,
w 1914 r. został odznaczony bawarskim
Orderem św. Michała oraz Orderem
Austriackiej Żelaznej Korony. Wystawa „Wojciech Weiss – powrót do Puław” została zorganizowana z inicjatywy
Towarzystwa Przyjaciół Puław i IUNG
w Puławach. (geba)
Premiera filmu o Leśmianie
W zamojskim Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” miała miejsce premiera filmu „W szumie gwiazd jestem ja” według
scenariusza i w reżyserii lubelskiej dokumentalistki Nataszy Ziółkowskiej-Kurczuk. 50-minutowy film przybliża postać
Bolesława Leśmiana i jego twórczość
w okresie dwudziestolecia międzywojennego, kiedy poeta mieszkał w Zamościu
i pracował w biurze notarialnym. Swojego głosu poecie użyczył aktor Jan Peszek.
Zdjęcia były realizowane m.in. w gmachu
Akademii Zamojskiej, Archiwum Państwowym w Zamościu, Sądzie Okręgowym, Muzeum Zamojskim i Zamojskim
Ogrodzie Zoologicznym. Film został sfinansowany dzięki wsparciu Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, władzom Zamościa
oraz platformie crowdfundingowej PolakPotrafi.pl. Ambasadorami projektu był
Państwowy Instytut Wydawniczy, dziennikarka i pisarka Grażyna Lutosławska
oraz Marian Polak-Chlabicz – poeta, autor
pionierskich tłumaczeń poezji Leśmiana
na angielski. Producentem filmu jest Towarzystwo Leśmianowskie. (maz)

FOTOBUDKA

Profesjonalny automat do
samodzielnego robienia zdjęć

Fota z płota
Fotobudka-Animacje dla
dzieci. Niezapomniana
zabawa i świetna
pamiątka. Świetlna
fotokabina
i mnóstwo gadżetów.
Animacje dla dzieci
na weselach i innych
imprezach.
Zapraszam

Fota z płota

Marta Budzyńska

23-100 Bychawa | ul. Piłsudskiego 39/26
tel. 792 622 458
www.fotazplota.pl

galeria

OJCIEC

DUDIEGO I POKRAKA

tekst Grażyna Stankiewicz
foto Izabela Litwin, Marek Podsiadło, archiwum

Urodził się w Sopocie w 1945 r. W pewien sposób miejsce urodzenia zdeterminowało całe jego życie. –
Jako dziecko nigdy nie wyjeżdżałem na wakacje. Z jednej strony domu miałem plażę i morze, z drugiej
Łysą Górę, z której zjeżdżaliśmy zimą na nartach. Wychowałem się w miejscu, które było oderwane
od rzeczywistości PRL. Były lata 50., a rodzice chodzili na dancingi do Grand Hotelu, działało kasyno.
Latem na deptaku kupowaliśmy lody u prawdziwego Włocha, obok były korty tenisowe, a na plaży
dziewczyny w bikini – wspominał Andrzej Dudziński podczas spotkania zorganizowanego w Centrum
Spotkania Kultur z okazji otwarcia wystawy jego plakatów na parkanie Ogrodu Saskiego w Lublinie.
Ale Andrzej Dudziński miał szczęście nie tylko
w kwestii swojego niezwykłego dzieciństwa. O takich
jak on mówi się, że są w czepku urodzeni, a wszystkie
życiowe kolizje kończą się spadaniem na cztery łapy.

Ojciec artysty Brunon Dudziński był architektem,
absolwentem Wydziału Architektury Technische
Hochschule w Wolnym Mieście Gdańsku. Rodzina
Dudzińskich zamieszkała w Sopocie w jednej z charak-

terystycznych dla przedwojennego okresu eklektycznych kamienic z dużymi oknami i trzema balkonami.
Ojciec artysty widział w swoim synu ucznia i przyszłego
partnera. Jednak Andrzej Dudziński na politechnice
wytrzymał tylko dwa lata. Wprawdzie znakomicie rysował, ale zupełnie nie radził sobie z matematyką. Wbrew
zdaniu ojca zmienił profil studiów i za namową swojej
późniejszej żony Magdaleny Dygat (córki autora „Jeziora Bodeńskiego”) przeniósł się do Państwowej Wyższej
Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku na architekturę wnętrz i grafikę. Okres szkoły średniej i początku
studiów miał duży wpływ na jego postrzeganie świata.
Artysta zawsze podkreśla, że w Sopocie, w którym się
wychował, socjalizm mieszał się z przedwojennością,
a prowincjonalność z wielkim światem. Poza blichtrem
dawnego Zoppot lata 50. i 60. były dobrym czasem
dla środowisk kulturalnych Trójmiasta. W końcu to
tutaj działały legendarne teatry studenckie – Bim Bom
i Cyrk Rodziny Afanasjewów. Tu przyjeżdżały ekipy
filmowe, a obowiązkową miejscówką przy Monciaku
był SPATiF. W 1956 r. wydarzeniem stał się Festiwal
Muzyki Jazzowej. Cztery lata później po raz pierwszy
został tu zorganizowany Międzynarodowy Festiwal
Piosenki. Mówiąc dzisiejszym językiem, „działo się”.
Ale przyszedł czas na zmiany. Kolejnym krokiem artysty była Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, gdzie
studiował na wydziale grafiki pod kierunkiem twórcy
polskiej szkoły plakatu Henryka Tomaszewskiego.

Korzenie wyobraźni
Czy spowodowała to atmosfera Sopotu, czy koneksje i możliwości ojca artysty – zainteresowanie kulturą
Zachodu u Andrzeja Dudzińskiego było większe niż
u jego rówieśników. W jednym z wywiadów Magdalena Dygat Dudzińska wspominała, że nawet w sposobie
ubierania się bardziej przypominał Amerykanina niż
rodowitego sopocianina. Tymczasem artysta znakomicie odnalazł się w Warszawie, gdzie publikował rysunki na łamach m.in. satyrycznego tygodnika „Szpilki”
i kultowego wówczas miesięcznika „Ty i ja”, który
swoją szatę graficzną zawdzięczał najciekawszym artystom tego czasu. Jednak w 1970 roku zapadła decyzja
o wyjeździe do Londynu. Kilkuletni pobyt zaowocował
wsparciem malarza i grafika Feliksa Topolskiego. To
on wprowadził Dudzińskiego w kręgi londyńskiego
undergroundu, który ciągle żył rewoltą 1968 roku.
Rysunki Andrzeja Dudzińskiego publikowały takie
magazyny jak „OZ” czy „Time Out”.
Pomimo panującego w Polsce PRL-u powrót do
kraju nie był związany z tzw. twardym lądowaniem.
Przeciwnie. Dudzińscy szybko zaaklimatyzowali się
w nowej rzeczywistości towarzyskiej i artystycznej. To
okres w twórczości Andrzeja Dudzińskiego w dużej
mierze zdominowany przez projektowanie plakatów

teatralnych i filmowych oraz powrót do współpracy
z wieloma czasopismami, w tym ze „Szpilkami”, gdzie
co tydzień pojawiał się Dudi – na zmianę sympatyczny,
sarkastyczny, zabawny, zgryźliwy ptak z charakterystyczną chmurką zawierającą komentarz do ówczesnej
codzienności.

Wbrew regułom
W 1977 artysta został zaproszony do Aspen w Kolorado na międzynarodowe sympozjum dizajnu. Pojechali razem z żoną. I zostali. Zamieszkali w Nowym
Jorku. Ameryka uczy pokory, zwłaszcza kiedy nie jest
się tak rozpoznawalnym jak w Polsce czy Europie.
A jednak to, co zostało za oceanem, było wystarczającą rekomendacją. I tym razem się udało. Jego prace
zaczęły drukować takie tytuły prasowe, jak „Rolling
Stone”, „New York Times”, „Newsweek”, „The Vanity
Fair”, „Playboy”. Jego prace zamieszczał również „Nowy
Dziennik” – największa polska gazeta na terenie USA.
Z kolei na łamach „The Boston Globe” publikował
prace, które powstawały na specjalnym, dość rzadkim
czarnym papierze, na którym rysował olejnymi kredkami. Kontrast tła z wyrazistą, ekspresyjną kolorystyką do
dziś są jego ulubionym sposobem rysowania. W USA
współpracował również ze znanymi agencjami reklamowymi oraz z Parsons School of Design w Nowym
Jorku, gdzie wykładał przez prawie dziesięć lat. Jako
najbardziej wymagającego klienta artysta wspomina
redakcję „New York Times”. – Wieczorem dostawałem
temat, na rano rysunek musiał być gotowy.
Ze zmianą klimatu politycznego w Polsce w 1989 r.
Dudzińscy postanowili wrócić do kraju. Ale przełom
dwóch dekad to nie tylko zmiana adresu. W życiu artysty pojawił się nowy, inspirujący do komentowania
rzeczywistości stwór Pokrak. W 1992 r. szybko stał
się nie tylko symbolem nowych czasów, ale i ulubieńcem czytelników „Tygodnika Powszechnego”.
Jego fanami zostali również dwaj wielcy pisarze –
Czesław Miłosz i Stanisław Barańczak.

Galeria Saska
Andrzej Dudziński twórczo porusza się w wielu dziedzinach. Poza rysunkiem uprawia malarstwo,
ilustrację książkową, projektuje scenografie teatralne,
fotografuje, pisze i filmuje, tworzy obrazy cyfrowe
i czołówki filmowe. Ma na swoim koncie kilkaset wystaw. Od kilkudziesięciu lat jest wspierany przez żonę
Magdalenę, która jest pierwszym recenzentem jego
prac, ale i współautorką książek. Wspólnie zrealizowali
również film dokumentalny „Mój ojciec Staś” poświęcony postaci Stanisława Dygata. Pomimo skończonych
siedemdziesięciu lat obydwoje nie zwalniają tempa.

Kadry z filmu
dokumentalnego
pt.”Dudi” w reżyserii
Małgorzaty Łupiny

Na mapie licznych podróży Andrzeja Dudzińskiego wielokrotnie znalazł się Lublin. Artysta przyjaźnił się
z nieżyjącym Mirkiem Olszówką, twórcą Festiwalu Inne Brzmienia. Podczas kolejnych edycji wydarzenia pokazywał
swoje prace. M.in. w 2010 r. zaprezentował przy ulicy Złotej w Lublinie fotografie, a w 2013 r. w krużgankach
klasztoru oo. Dominikanów prace malarskie. Natomiast od połowy stycznia tego roku na ogrodzeniu Ogrodu
Saskiego w Lublinie, wzdłuż Alei Racławickich, można oglądać kilkadziesiąt plakatów i okładek książek jego
autorstwa. Jak zaznacza prof. Leszek Mądzik, kurator Galerii Saskiej, ideą wystawy jest pokazanie różnorodności
w historii plakatu na przestrzeni kilkudziesięciu lat. A jakie miejsce może być lepsze od ruchliwej ulicy i konieczności wychwycenia kontekstu tematyki tego typu artystycznego komunikatu? Andrzej Dudziński powraca do
Lublina jak zawsze w wielkim stylu. A i Galeria Saska coraz bardziej ugruntowuje swoją pozycję.

historia

Scio cui
credidi
– wiem, komu
uwierzyłem
tekst Andrzej Ranicki
foto Jerzy Frąk, Jakub Borkowski
www.chelm4free.pl

Przez stulecia na terenach dzisiejszej Lubelszczyzny zamieszkiwali
Żydzi, Ormianie, Tatarzy, Niemcy,
Rusini, a nawet Grecy . Oprócz wielu grup narodowościowych w czasach reformacji ścierały się tu różne
idee i wyznania. Luteranie, kalwini,
prawosławni, unici, karaimi, mahometanie zostawili po sobie ślady zarówno materialne, jak i intelektualne.
Dużą rolę w kształtowaniu poglądów
ówczesnych elit odegrali arianie nazywani braćmi polskimi. Na Lubelszczyźnie znajdują się dziesiątki śladów
ich działalności.
Wieś Krynica koło Rejowca. Położona na wysokości 290 m n.p.m.
jest jedną z tych, do których zaopatrzenie rozwożone jest kilka
razy w tygodniu „spożywczakiem”
na kółkach. Szosa łącząca Rejowiec
z Krasnymstawem wiedzie wzdłuż
lasu sosnowego. Po jej drugiej stronie, przedzierając się przez chaszcze,
można dojść do wystającej ponad
korony drzew wysokiej na 20 m
strzelistej piramidy – grobowca arianina Pawła Orzechowskiego. Z całej
Polski przyjeżdżają tu poszukiwacze
dobrej energii, którzy kładąc dłonie
na ścianach piramidy, doświadczają
jej przepływu. Piramida zwana grobiskiem znalazła się na żółtym szlaku
turystycznym poświęconym dziedzictwu arian, biegnącym od Skierbieszowa do Rejowca Fabrycznego,

Piramida
w Krynicy koło Rejowca

a lokalizującym miejsca związane z działalnością
właśnie Pawła Orzechowskiego.

Faustyn Socyn
W ciągu niecałych stu lat (1563–1658) arianie
wnieśli ogromnie dużo w rozwój kultury w Polsce
– w sferze religijnej, społecznej i kulturalnej. Na
pewno wyprzedzili epokę, w której żyli. Z ich ówczesnych poglądów wiele wróciło dopiero w drugiej
połowie XX wieku. Oprócz pacyfizmu, tolerancji,
zniesienia różnic klasowych dodatkowym wyznacznikiem braci polskich była wyjątkowa pozycja kobiet.
Głosili równouprawnienie płci – w małżeństwie żadna ze stron nie mogła pełnić dominującej roli. Płeć
piękna nie tylko wygłaszała kazania, ale też mogła
stać na czele zboru. Propagatorkami arianizmu była
m.in. córka księcia Jana Radziwiłła Anna, która została żoną wojewody witebskiego Stanisława Kiszki.
Z kolei wśród męskiej populacji arian możemy znaleźć bardzo znane nazwiska zarówno w Polsce, jak
i w Europie: Krzysztof Arciszewski, generał wojsk
i wicegubernator holenderskiej Brazylii, uczestnik
walk z powstaniem Chmielnickiego, Stanisław Lubieniecki – astronom, badacz komet, jego imieniem
nazwany jest jeden z kraterów na księżycu, Jan Kiszka, właściciel 70 miast i 400 wsi, pisarz polityczny
Andrzej Frycz Modrzewski czy też poeci Zbigniew
Morsztyn, Wacław Potocki i brat największego poety
renesansu Jana Kochanowskiego – Mikołaj, też poeta
i tłumacz, między innymi dzieł Plutarcha.
Ale nie byłoby w Europie dobrej atmosfery dla
rozwoju tak oświeceniowych idei, gdyby nie postać
Fausta Socyna (1539–1604) – włoskiego reformatora
religijnego, teologa, pisarza i poety, twórcy socynianizmu i doktryny religijnej braci polskich. Jego
poglądy przyczyniły się do powstania popularnych
w ówczesnej Europie racjonalizmu i idei państwa
demokratycznego. Faustyn Socyn pochodził z bogatej toskańskiej rodziny, spowinowaconej z kilkoma
papieżami. Musiał być problemem dla swoich znamienitych krewnych, gdyż odrzucił istnienie Trójcy
Świętej i dogmaty Kościoła katolickiego. W 1579 r.
przeniósł się na stałe do Krakowa. Stał się nieoficjalnym przywódcą polskich arian.

funkcję ministra zboru lubelskiego pełnił jeden
z czołowych przedstawicieli arian Marcin Czechowic. Jest to jedna z najciekawszych postaci tego ruchu religijnego. Jego poglądy nawet dzisiaj mogą
uchodzić za radykalne. Głosił całkowity pacyfizm,
zakaz sprawowania urzędów, jak i podawania spraw
do sądów, zniesienie poddaństwa chłopów oraz całkowity zakaz zabijania, przy czym zakaz miał obejmować również zwierzęta. Według niego prawdziwy
chrześcijanin powinien cechować się oprócz wiary
i modlitwy także miłością, pokorą, cierpliwością,
uprzejmością, prawdą i sprawiedliwością.
Z kolei miłośnicy książek historycznych Pawła
Jasienicy dobrze znają postać Erazma Otwinowskiego. To on podczas procesji Bożego Ciała w Lublinie
w 1534 r. wyrwał z rąk księdza monstrancję i ją
podeptał w proteście przeciwko, jak twierdził – ubliżaniu Bogu. Sądził go za to specjalnie powołany szlachecki sąd sejmowy. Z uwagi na to, że Otwinowski
był wtedy kalwinem, jego obrońcą został współwyznawca Mikołaj Rej. Argument obrony, że jeżeli obrażonym jest Bóg, to jemu należy przekazać kwestię
ukarania, zaważył na wyroku nakazującym odkupienie monstrancji. Proces miał miejsce w szczytowym
okresie osławionej polskiej tolerancji. Otwinowski
pochodził z niezamożnej szlachty lubelskiej herbu
Gryf posiadającej niewielki, trzy i pół łanowy (ponad 24 hektary) majątek w Liśniku Dużym koło
Kraśnika. Oprócz aktywności religijnej brał udział
w poselstwach do Turcji, Szwecji, Danii. Została
po nim bogata spuścizna literacka – często przez
historyków literatury porównywany jest z Janem
Kochanowskim. Inną ważną postacią w Lublinie był
Jan Niemojewski, który przez pewien czas stał na
czele zboru ariańskiego. Ten pochodzący z Kujaw
absolwent teologii i prawa Uniwersytetu Albrechta
w Królewcu, poseł na sejm Rzeczpospolitej, sprzedał
swój majątek, a pieniądze rozdał ubogim.
Wraz ze śmiercią ostatniego z Jagiellonów pod
rządami dynastii Wazów zaczął się okres prześladowań religijnych. W 1611 roku arianin z Bielska Podlaskiego za odmowę złożenia przysięgi na krucyfiks
został skazany na karę śmierci.

Przeciw ubliżaniu Bogu

Mauzoleum
w piramidzie

Działalność braci polskich na terenie dzisiejszej
Lubelszczyzny była związana z rozwojem protestantyzmu w drugiej połowie XVI w. Na terenie Rzeczypospolitej bardzo prężnie rozwijał się zarówno
luteranizm, jak i szczególnie popularny na terenie
Sandomierszczyzny i Lubelszczyzny kalwinizm. Spośród wyznawców tego ostatniego wywodzą się polscy
antytrynitarze (osoby niewierzące w Trójcę Świętą).
Reformacja skupiła wokół siebie wiele wybitnych postaci na Lubelszczyźnie. W latach 1570–1598

W Lublinie arianie spotykali się początkowo
w należącej do rodziny Tęczyńskich kamienicy
kasztelańskiej (w tym miejscu obecnie znajduje się
Katedra). Kolejnym miejscem spotkań była kamienica przy ulicy Olejnej, a następnie Zielonej. Z kolei
szpital ariański to okolice dzisiejszej ulicy Kowalskiej.
Zmarłych arian grzebano w sąsiedztwie obecnego
seminarium duchownego. Oprócz Lublina ślady
działalności arian możemy odnaleźć w kilkudziesięciu miejscowościach Lubelszczyzny. W Suchodo-

łach w powiecie krasnostawskim znajdują się ruiny
zespołu pałacowego z XVII w. W interesującym
nas okresie okoliczne dobra należały do pięciu braci Suchodolskich. Wszyscy byli socynianami, a na
terenie majątku nabożeństwa odprawiano najpierw
w browarze, a następnie w specjalnie wzniesionej
w tym celu kaplicy, gdzie nieopodal umiejscowiony
został ariański cmentarz (bracia polscy mieli zakaz
grzebania na cmentarzach katolickich). Kolejną miejscowością na ariańskim szlaku są Fajsławice. O tym,
że był to prężny ośrodek ariański, zaświadcza dziś już
tylko nazwa starego cmentarza „Ariańska Górka”.
W podlubelskich Piaskach oprócz świątyni kalwińskiej i luterańskiej znajdował się też zbór ariański.
Kilka kilometrów dalej w Gardzienicach do dziś zachowała się kaplica pochodząca z XVII wieku. Jeden
z najbardziej okazałych zamków na Lubelszczyźnie
– zamek w Krupem, początkowo niewielka fortyfikacja, zawdzięczał swoją rozbudowę jednemu z najsłynniejszych awanturników Rzeczypospolitej Obojga
Narodów. Samuel Zborowski, polski arystokrata
i hetman kozacki ścięty z inicjatywy Jana Zamojskiego za zgodą króla Stefana Batorego, był zagorzałym
kalwinem. Następnie zamek przejął podkomorzy
chełmski (pełnił też funkcję marszałka sejmu elekcyjnego, na którym wybrano Zygmunta III Wazę)
Paweł Orzechowski, rozbudowując go w renesansowym stylu. Ale twierdza i okoliczna wioska nie były
jego jedynym majątkiem. Na majątek składały się

Ruiny zamku w Krupem

również trzy miasta, dwadzieścia wsi i dwie kamienice
w Lublinie. Zaangażowany społecznie i politycznie
(był posłem na sejm) należał do czołowych przedstawicieli socynian. Z nazwiskiem Pawła Orzechowskiego wiąże się kilka kolejnych śladów lubelskiej
ariańskiej ścieżki, która tworzy szlak turystyczny.
Osławiony grobowiec w kształcie piramidy usytuowany na tzw. Górze Ariańskiej w Krynicy sąsiaduje
z zamkiem w Krupem. Ten jeden z niewielu na terenie Polski grobów piramidalnych został wzniesiony
na planie kwadratu o wysokości prawie dziesięciu
metrów i zwieńczony piętnastometrowym ceglano-kamiennym ostrosłupem. Przez okoliczną ludność
budowla jest nazywana Wieżą Ariańską. Żywa jest
legenda o błąkającej się w pobliskim zamku postaci
w kontuszu oraz przestroga przed pełzającymi tu
wyjątkowo okazałymi żmijami.

Epitafium
z Wojciechowa
Jednym z najbardziej popularnych obiektów architektonicznych w okolicach Lublina jest Wieża
Ariańska w Wojciechowie, która należała w tym
okresie do kalwińsko-ariańskiej rodziny Spinków,
a następnie do wspominanego już Pawła Orzechowskiego. Historycy nie są do końca zgodni co do jej
przeznaczenia, faktem jest, że o bytności arian świad-

czy epitafium na grobie Stanisława Spinki: „S. † S.
Thu liezy zaczny maz Pan Stanisław Spinek z Wojcziechowa, któri umarł XX dnia Marca roku Pańskiego MDLXXVIII [...]. Ten to właśnie mąż, biorący
gorliwy udział w rozkrzewieniu u nas arjanizmu, połączywszy się z innemi zwolennikami tej sekty, około 1560
r. napadł zbrojnie na kościół w Wojciechowie, grunty
kościelne zabrał w posiadanie, jak o tym świadczą akta
miejscowe, a w zamku swoim założył zbory kalwiński
i arjański. W niedługim czasie, staraniem wyznawców
i protektorów arjanizmu, w obrębie murów zamkowych
wzniesiono oddzielny gmach na pomieszczenie świątyni
arjańskiej, która zarazem służyć miała za strażnicę
zamkową, a przetrwała do dni naszych”.
Również usytuowane w odległości 9 km od Wojciechowa Bełżyce były własnością Pawła Orzechowskiego i to właśnie tu przeniesiono z Lublina szkołę
kalwińską, zaś renesansowy kościół pełnił funkcję
zboru. W wielu miejscowościach na Lubelszczyźnie po arianach nie zostało ani śladu, podobnie jak
w mającym wtedy prawa miejskie Wysokim, którego właściciel Piotr Kaszowski, współzałożyciel
słynnej „Rzeczypospolitej Babińskiej”, utworzył
zbór braci polskich w tamtejszym kościele. Z kolei jedna z najważniejszych debat religijnych tego
okresu odbyła się w Lubartowie, gdzie znajdowała
się jedna z ważniejszych ariańskich uczelni w Polsce.
Trwający dziewięć dekad wątek polskiej tolerancji
zakończył się w następstwie uchwały sejmu. Arianie
zmuszeni zostali do opuszczenia Rzeczypospolitej. Ci

Epitafium
na Wieży Ariańskiej w Wojciechowie

zamieszkujący Lubelszczyznę jako miejsce emigracji
wybrali Prusy Książęce. Tradycje ariańskie utrzymywały się tam dość długo. Ostatni zbór znajdujący się
w miejscowości Kosinowo był czynny aż do 1803
roku. Z pobytem arian na tym terenie wiąże się
też ciekawostka. Okazuje się, że bracia polscy byli
prekursorami uprawy ziemniaków, które tam z powodzeniem popularyzowali.
W podręcznikach historii podawane są informacje, że powodem wypędzenia arian z Polski była
współpraca ze Szwedami w trakcie potopu. Otóż
kontaktów ze Szwedami podjęli nie tylko prawie
wszyscy polscy protestanci, ale też przy boku Karola Gustawa walczyło kilkadziesiąt tysięcy polskiej
szlachty, w tym przyszły król Jan Sobieski, Aleksander Koniecpolski, Jan Sapieha czy Dymitr Wiśniowiecki. Głównym powodem wypędzenia był
zapewne fakt, że arianie wybitnie nie pasowali do
epoki, w której żyli, wyprzedzając ją o kilkaset lat.
Szlachtę drażnił zwłaszcza pacyfizm, uwłaszczanie
chłopów, równouprawnienie kobiet, wegetarianizm,
tolerancja, niechęć do nadmiernego bogacenia się
kleru. Zresztą i w dzisiejszej Polsce wzbudzaliby pewnie niechęć znacznej części społeczeństwa.
Podczas pisania tekstów korzystałem: „Reformacja w Polsce” oraz „Bracia Polscy na wygnaniu”
Janusza Tazbira, „Bracia Polscy zwani Arianami”
Kazimierza Drzymały, ‚Erazm Otwinowski pisarz
Ariański” Piotra Wilczka oraz publikacji Pawła
Jasienicy.

historia

Lublin

z perspektywy

cegły

tekst Klaudia Olender | foto Krzysztof Stanek
Pierwszą znalazł zupełnie przypadkiem. Jak na lubelskiego flanera i fotografa przystało, interesuje
się historią, często spaceruje z aparatem po mieście, napotyka różne budowle, nierzadko w stanie
ruiny. W ramach jednej z przechadzek zawędrował
na Tatary, w okolice Dworku Graffa. Leżała na wysypisku, z tajemniczą sygnaturą „LUBLIN I.B”. Był zaintrygowany napisem, choć jeszcze nie miał świadomości, co oznacza. Mniej więcej w tym samym
czasie zobaczył u znajomej opublikowane na Facebooku zdjęcie przedstawiające przedpokój, a w nim
dwie cegły z napisami – „London” i „Paris”. Białe,
szamotowe. Darek Prażmo odpalił Google, wpisał
hasło: „sygnatury, cegły zabytkowe” i wyszukiwarka przekierowała go na stronę ukraińskich zbieraczy cegieł ze Lwowa. Tam, wśród ogromnej kolekcji, odnalazł jedną z oznaczeniem „LUBLIN B.G”.
Dzięki temu poznał innych pasjonatów. Okazało
się, że kontaktują się między sobą na całym świecie,
wysyłają eksponaty, organizują i jeżdżą na zloty, wymieniają zdobyczami, a przy okazji odkopują wspólnie kawał historii. I ta historia przemówiła. Postanowił, że dołączy do nich i wybrał się na pierwsze
polowanie. Padło na ruinę przy ul. Farbiarskiej po
dawnej Łaźni Łabędzkich, jeszcze z początku XX
wieku. Przed ostateczną rozbiórką obiekt był kilkakrotnie przebudowywany, dzięki czemu okazał się
strzałem w dziesiątkę, wszak eksplorując go, można
było natrafić na cegły z różnych okresów i z różnych
cegielni. – Z pierwszej wyprawy przyniosłem pięć z sygnaturami i każda była inna. Postanowiłem zgłębić
wiedzę na temat tych tajemniczych napisów. W następnym kroku udałem się do Archiwum Państwowego, gdzie natrafiłem na opisy cech [poszczególnych
okazów/serii – przyp. aut.], cegielni, cegielników
z początku XIX wieku – wspomina Darek Prażmo,
fotograf amator i pasjonat lubelskich cegieł.

Cynk na cegły

Dziś jego murarska kolekcja liczy ponad 120 sztuk,
w tym około 70 sygnowanych, bezpośrednio związanych z Lublinem. To być może największa kolekcja
w Polsce. Najstarszy eksponat pochodzi prawdopodobnie ze średniowiecza, z kolei najmłodszy z lat 40.
XX wieku. To bardzo „ciężkie” hobby. Taka cegła
przecież waży, trzeba ją wygrzebać, przynieść do domu,

umyć, odkazić, czasami zeskrobać jakąś warstwę pleśni, tynku i jednocześnie nie uszkodzić. A i przechowywanie nie należy do spraw najprostszych, bo na to
potrzeba przestrzeni, a w piwnicy czy garażu taki ceglany zbiór blokuje dostęp do innych rzeczy.
Na początku Darek sam chodził po ruinach. Z czasem
jednak zdecydował się zmienić taktykę. Przygotował
portfolio i od tej pory traktują go poważnie. – Jak jest
jakaś budowa, to biorę portfolio pod pachę i pytam pierwszego napotkanego robotnika, kto tu jest kierownikiem.
Zazwyczaj ta osoba prowadzi mnie do szefa, wyjaśniam,
kim jestem, czego szukam i dlaczego. Z reguły jak mówię,
że powstanie z tego stała wystawa, a może nawet muzeum lubelskiego cegielnictwa, to przekonuję ich.

Robotnicy pomagają i niekiedy sami angażują się
w poszukiwania. Tam, gdzie nie może wejść Darek,
przeszkoleni ludzie w kaskach i rękawicach szukają
i odkładają to, co wydaje im się wyjątkowe. Przerywają pracę operatora koparki i wyskubują dla niego
cegły z muru, tak delikatnie, żeby się nie uszkodziły. Ma swoich ludzi w różnych miejscach i jak tylko
jest budowa czy remont, to od razu dostaje cynk
na cegły. Zaprzyjaźnił się nawet z panami pracującymi na cmentarzu przy ul. Lipowej, wymienili
się numerami telefonów. I teraz, gdy na cmentarzu
zostaną znalezione jakieś murarskie odpady, Darek
wskakuje do samochodu i po nie jedzie. W ten spo-

sób pozyskuje swoje eksponaty, nie wydłubuje ich
ze ścian, nie niszczy substancji Lublina.
Oprócz relacji z pierwszej ręki, o pracach budowlanych dowiaduje się z lokalnych mediów. Któregoś
razu, w piątkowy wieczór, podczas surfowania w sieci
zobaczył news, że runął mur przy ul. Sierocej. W Internecie opublikowano zdjęcia, w zbliżeniu zauważył
tajemnicze zarysy jakichś sygnatur. Rankiem następnego dnia był już na miejscu. Koparka usuwała resztki
ściany, droga była zablokowana. Ale gdy się pojawił,
wstrzymali na chwilę pracę, pozwolili wejść i obejrzeć
cegły. Wziął dwie z cechą „D” (Tewel Dykstein), niektórzy robotnicy zachowali po jednej, tak w ramach

pamiątki, do domu, bo kiedy poznali historię, zdali
sobie sprawę, że to wartościowa rzecz.

Podstawa, główka,
wozówka

Każda cegła składa się z trzech powierzchni – podstawy, główki i wozówki. Wozówka to ta boczna,
najdłuższa część. Sygnatury są przede wszystkim
wybijane na podstawie. Palcówki mają zarys palców
strycharza, czyli rzemieślnika, który wyrabiał cegły.
Prawdopodobnie te pofałdowania miały poprawić
trzymanie zaprawy i lepsze schnięcie. Szamotowe z reguły mają mniejszy rozmiar, używano je zazwyczaj do
budowy pieców i kominów, musiały wytrzymać ekstremalnie wysoką temperaturę.
W 1818 roku magistrat wystosował nakaz cechowania murarskich wyrobów i stosowania się do
wyznaczonych formatów. Wzorcowa cegła powinna mieć 12/6/3 cale. Ustalenie uniwersalnej wielkości ułatwiało pracę architektom, którzy mogli
oszacować zapotrzebowanie materiału i kosztorys
przedsięwzięcia, a właścicielom cegielni odprowadzenie właściwych podatków. W przypadku
znalezienia na podwórzu zakładu rzemieślniczego wyrobów bez sygnatur groziła kara – połowę
wartości znalezionej cegły trzeba było przeznaczyć
na rzecz szpitali lubelskich. W zachowanych XIX-wiecznych dokumentach można odnaleźć relacje
urzędników z przeprowadzanych kontroli. Do jednego z właścicieli przyszli w sobotę, mimo usilnych
próśb o przełożenie tejże wizytacji ze względu na
przypadający w tym czasie szabas. Podczas obchodu znaleziono nieoznaczone materiały. Urzędnik
odnotował, że cegielnik zawodził w kącie płaczem,
narzekał, że go sprawdzają i rozpaczliwie tłumaczył,
że to, co nie posiadało stempla, wykonał tylko na
własny użytek. Niestety nie podziałał płacz, już
wtedy urzędnicy byli bezwzględni. Źródło cennych
informacji stanowią również starodawne lubelskie
książki adresowe. Bo jeżeli dany cegielnik ogłaszał
się tam w roku 1903 i 1910, to można śmiało założyć, że właśnie w tych latach był właścicielem lub
dzierżawcą reklamowanego zakładu ceramicznego.

Obok cegielni

Darek Prażmo oprócz cegieł zbiera dawne zdjęcia,
stare dokumenty, odsłuchuje nagrania „historii mówionej” na stronie Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr
NN” i wyłapuje ciekawostki związane z lubelskim zagłębiem murarskim. W końcu każdy sposób jest dobry, żeby dotrzeć do tej nieodkrytej historii Lublina.
Wśród zgromadzonych dokumentów posiada kserokopię przetargu na dostawę cegieł do Modlina
z 1835 roku, czyli 42 lata przed powstaniem dworca
kolejowego w Lublinie. – Lubelscy cegielnicy mogli
wystartować w tym przetargu. Nie wiem, kto wygrał,
ale intryguje mnie, jak dany cegielnik z Lublina przekazałby materiały do twierdzy Modlin, bo przecież
nie funkcjonowała wtedy jeszcze lubelska kolej. Może
na początku wozami konnymi do Puław, później
przeprawa przez Wisłę i dalej cegły odbyłyby drogę do
twierdzy – zastanawia się Darek Prażmo.

Jedno ze zdjęć z 1964 roku przedstawia widok na cegielnię „Lemszczyznę” z okna szpitala przy ul. Jaczewskiego. – Co ciekawe, pracowałem jeden dzień w tej cegielni na początku lat 80. Tak się złożyło, że jako młody
chłopak chciałem sobie zarobić parę złotych na wakacje
i wybrałem się tam z kolegą. Praca była jednak bardzo
ciężka, a środki otrzymane bardzo słabe, więc na drugi
dzień już tam nie poszliśmy. I w tym szpitalu, w roku,
w którym zostało zrobione to zdjęcie, urodziłem się jako
jedno z pierwszych dzieci. Obok cegielni. Chyba prześladują mnie te cegielnie – dodaje.
Na kolejnej fotografii w tle cegielnia na Czechowie, na
tyłach Wieniawy. Na pierwszym planie bokserzy Lublinianki, w ostatnim szeregu tata, Henryk Prażmo,
znany lubelski pięściarz wagi ciężkiej, dziesięciokrotny
mistrz Lubelszczyzny. Przeglądając rodzinne albumy,
można natrafić na takie perełki.
Są też zdjęcia z lat 50. XX wieku, które Darek dostał
od jednej z pracownic cegielni „Rekord”.

Boom na cegły

Cegły sygnowane były już od początku XIX wieku,
przeważnie inicjałami właścicieli i najemców cegielni,
niekiedy nazwą miejsca, w którym powstawały, np. za
rogatką Tatary oznaczano literą „T”, za warszawską na
Czechowie „W”, była też „Kalinowszczyzna”, „Lemszczyzna” czy od nazwy herbu „Rola”.
W Lublinie było dziewięć cegielni. Przy dobrym prosperity na przełomie XIX/XX wieku mogło nawet dochodzić do jedenastu, z kolei w kryzysach może były
trzy, po wojnie około siedmiu. Wszystko w zależności
od zapotrzebowania. Do końca XVIII w. produkcja cegły stanowiła dodatek do produkcji rolnej. Wcześniej
zarządzaniem cegielni zajmowały się zakony lub rody
magnackie. Kiedy wybuchł boom na cegły, rewolucja
ustrojowa, gospodarcza i związane z nimi wydarzenia
spowodowały, że cegielnie zaczęto budować na obrzeżach miasta. Istniejące zostały wykupione i przejęte
przez przedsiębiorców, głównie żydowskich. Dawniej
dowożono gotowe cegły – wykonane w piecach polowych – na miejsce budowy nawet z dużych odległości,
z kolei później budowano już cegielnie w miastach,
ze specjalistycznymi piecami, z całą tą mechanizacją
i technologią wypalania, która gwarantowała wyrób
surowca non stop, przez cały rok.
Wytwarzanie cegieł na Lubelszczyźnie zaczęło się
mniej więcej od połowy XIV wieku wraz z popularyzacją budownictwa murowanego z kamienia wapiennego i cegły. Największy rozwój tej branży przemysłu przypada w Lublinie na przełom XIX/XX wieku.
Pierwsza miejska cegielnia pochodzi jednak dopiero
z 1818 roku, powstała na tzw. Rurach Brygidkowskich, na końcu dawnej ul. Namiestnikowskiej w kierunku wsi Rury, czyli mniej więcej za skrzyżowaniem
ul. Lipowej i Nadbystrzyckiej, obecnie to teren między ul. Rowerową a Wiercieńskiego. Stamtąd pochodzą cegły m.in. z sygnaturami „H.C”(Henryk Cygielman) i „M.W” (Mendel Wajntraub). Od inicjałów jej
zarządców.
Z kolei te z wytłaczanym napisem „M.m.L.” (Magistrat miasta Lublin) pochodzą już z późniejszej cegielni na terenie ówczesnej wsi Dziesiąta, przy rogu
Zemborzyckiej i Kunickiego. Oznaczenia „M.m.L.”

można również spotkać na deklach włazów studzienek kanalizacyjnych, np. na Starym Mieście przed
Trybunałem Lubelskim a dawną Czarcią Łapą.
Cegły XVIII-wieczne w Lublinie prawdopodobnie
pochodzą z czterech cegielni: Mazurkiewiczowskiej
(później Świderskiego), Dominikanów Obserwantów, szpitala Św. Ducha oraz Sanguszki. Ostatnia
z wymienionych należała do księcia Pawła Karola
Sanguszko, marszałka wielkiego litewskiego i wpływowego magnata lubelskiego. Zresztą nie tylko
lubelskiego, bo posiadał majątki także w innych
częściach Polski. Książę Sanguszko miał trzy żony,
pierwszą była wdowa po bracie, Bronisława Pieniążkówna, drugą księżna Marianna Lubomirska i tą
ostatnią Barbara Urszula z Duninów Sanguszkowa.
Dzięki drugiemu małżeństwu wszedł w posiadanie
m.in. Pałacu Poradziwiłłowskiego, obecnego budynku Wydziału Politologii UMCS. Z Lubomirską postanowili ufundować klasztor Kapucynów vis-à-vis
placu Litewskiego, z myślą o tym, że tam spoczną.
Niestety zanim rozpoczęto budowę, księżna Lubomirska zmarła i została pochowana prawdopodobnie
gdzie indziej. Klasztor powstał dopiero wtedy, kiedy Sanguszko był żonaty po raz trzeci. I jego ciało
spoczywa już w podziemiach kościoła Kapucynów
w Lublinie. Uroczysty pogrzeb odbył się dopiero 27
maja 1751, czyli rok po śmierci księcia. Tyle mniej
więcej trwały przygotowania – dobranie oprawy artystycznej, zaprojektowanie i wyrzeźbienie posągów
katafalku, odpowiedniego sarkofagu i zaproszenie
gości, wszak była to uroczystość pożegnania jednego z największych XVIII-wiecznych magnatów,
ofiarnego fundatora i godziwego mecenasa sztuki.
Jego serce zamurowano dzień później w pomniku
nagrobnym w kościele farnym w Lubartowie (nazwa
Lubartów to też sprawka Sanguszki), wycięto mu
również język, który być może spoczywa obok serca.
Z dokumentu wynika, że Sanguszko miał cegielnię
przy dawnym Trakcie Krakowskim, czyli przy obecnej ulicy Krakowskiego Przedmieścia.

Pokaż mi cegłę,
a opowiem ci historię

– Zawsze zapisuję, gdzie dane egzemplarze zostały
znalezione, bo to też stanowi cenny klucz do tego, jak
daleko była transportowana cegła z danej produkcji.
Zastanawiam się, czy na podstawie ilości znajdowanych
cegieł określonego typu, o nieznanym rodzaju sygnatury, w pewnym rejonie można określić ich pochodzenie,
zwłaszcza gdy w pobliżu znajdowało się kilka cegielni –
tłumaczy Prażmo.
Każda znaleziona cegła niesie ze sobą interesującą
opowieść, zarówno o miejscu, czasie, jak i ludziach.
Jest podstawowym materiałem konstrukcyjnym
nie tylko architektury miasta, ale również jego historii. Można powiedzieć, że dzieje Lublina to taka
patchworkowa układanka i te cegły stanowią pewne mikroświaty, które na zasadzie kontekstu uzupełniają dzieje, dobudowują fragmenty „ogólnego”
obrazu Lublina.
Ciekawą dykteryjkę niesie ze sobą cegła z dwoma
napisami – „Lublin” i „Zborowski”, dwustronna
szamotowa pozyskana z rozebranego pieca staromiejskiej kamienicy. Zakład ceramiczny, w którym
wykonano ten okaz, znajdował się na rogu obecnych al. Spółdzielczości Pracy i ul. Związkowej.
Józef Zborowski był znanym przedwojennym zarządcą, skupiał się przede wszystkim na produkcji klinkieru, bardzo twardej cegły, którą ówcześnie wykładano uliczny bruk. Można było natrafić
na nią m.in. na Krakowskim Przedmieściu przed
Pocztą Główną czy na ulicy Bernardyńskiej przy
szkole handlowej. W broszurze „Klinkier” z 1908
roku wychwalał swoje wyroby: „Już w 1901 roku
w czasie lubelskiej wystawy przemysłowej za nowe bruki przyznano mi medal brązowy (…). Bruk zdaniem
ogółu w zupełności odpowiada swojemu przeznaczeniu, jest równy, przy jeździe po nim nie ma stukotu,
jest łatwy do utrzymania czystości, więc higieniczny,

szczególnie jeżeli szpary pomiędzy cegiełkami w bruku
są zalane cementem lub wreszcie gorącą smołą jak to
jest zrobione na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie
w miejscu gdzie wiecznie stoją dorożki, koło Hotelu
Europejskiego i koło Victorii. Przy ciągłym tupaniu
kopyt końskich podkowami, bruk się nie powybijał,
a nadto nie ma wstrętnej woni jaką wcześniej odczuwali przechodnie w tym miejscu ulicy”.
Ta ze stemplem „Lublin I.B” odnosi się do inicjałów
Izraela Brodta. Ten przedsiębiorca (używał też imienia Jakub) miał cegielnię na Sierakowszczyźnie przy
ul. Unickiej 14, obecnie między ul. Walecznych a ul.
Lwowską, z boku cmentarza żydowskiego. Z kolei
cegielnia I.B. sąsiadowała z „Kalinowszczyzną”, która
rozpościerała się między ul. Lwowską a Podzamczem,
za placem Singera. Tam rządy sprawowali Bronisław
Zakościelny i Andrzej Stryjecki.
Obok prezentują się cegły Tewla Rozgolda. Jedna,
najładniejsza z kolekcji, posiada zmysłowe kaligraficzne „T.R”. Są też takie, które różnią się od innych, niekiedy mają odwrócone sygnatury, np. litera „R” jest
do góry nogami albo „T” i „R” wyryte w złej kolejności. Ale to jednak nie żadne podróbki. Snycerzy często
mieli problem z montowaniem liter w formach do
wyrobu cegieł. Tewel Rozgold posiadał dwie cegielnie
na początku XIX wieku za tzw. rogatką lubartowską.
Zdecydowanie na tle innych okazów wyróżnia się
wyglądem tzw. palcówka. Nie dość, że glazurowana,
to jeszcze z odciśniętą łapą jakiegoś dużego zwierza,
psa, a może nawet wilka. Została znaleziona na Starym Mieście w posadzce kamienicy z 1440 roku, była
przykryta grubą warstwą ziemi, taką 20-centymetrową. To najstarsza z kolekcji, pochodzi prawdopodobnie z czasów średniowiecza.
„F.R.” z emblematem korony to z kolei sygnatura
Fiodora Wasilewicza Rydygiera, generała rosyjskiego. Po stłumieniu powstania listopadowego w 1830
r. za zasługi otrzymał ziemie należące do starostwa lubelskiego, składały się one m.in. z folwar-

ku i młyna Tatary, miasteczka Kalinowszczyzna,
wsi Piotrków, folwarku, wsi i młyna Zemborzyce,
folwarku i młyna Wrotków czy folwarku i młyna
Dziesiąta. Po śmierci Fiodora cegielnię przejął jego
syn Fryderyk, hrabia majoratowy. Posługiwał się
tą samą sygnaturą „F.R.” z emblematem korony,
bo miał takie same inicjały. Właśnie z tej cegły był
zbudowany młyn „amerykański” na Wrotkowie,
jego pozostałości można odnaleźć na tyłach osiedla
Łąkowa, doskonale widać je ze ścieżki rowerowej
prowadzącej nad Zalew.

„Helenów” i „Michalew”

Cegła „Helenów” pochodzi z cegielni, która mieściła się między al. Kraśnicką a ul. Nałęczowską (teren
dawnej zajezdni MPK). Założycielem tego zakładu
o pierwotnej nazwie „Helena” był Wincent Gumiński
i nazwał go na cześć żony – Heleny. Być może geneza
nazwy dawnej zajezdni Helenów wzięła się właśnie od
cegielni. Tenże Gumiński miał jeszcze dwie kamienice,
m.in. słynną „Pod Matką Boską” na rogu ul. Chopina
i Sądowej i zakład rzemieślniczy Feliks, tym razem od
imienia ojca, ale już poza Lublinem. W 1917 roku po
śmierci Gumińskiego odkupił „Helenę” jeden z najbogatszych lubelskich przedsiębiorców Zylber Hersz
Jojna, radny miejski i przewodniczący lubelskiego
oddziału Związku Kupców Żydowskich, właściciel
m.in. lubelskiego Browaru Parowego „Jeleń” (obecnej
Perły), Fabryki Wódek i Likierów „Kośminek” czy
kamienicy przy ul. Cichej. Po wybuchu II wojny światowej stracił cały majątek i trafił do getta, tam został
powołany do tzw. Gremium. Pod koniec 1940 roku
wyjechał wraz z rodziną do Otwocka, gdzie po dwóch
latach zmarł na tyfus.
Egzemplarz z wytłoczonymi „R.N.” powstał w cegielni Romualda Nowakowskego przy ul. Obywatelskiej
9, właściwie teraz ul. Chodźki, vis-à-vis SPSK 4 przy
ul. Jaczewskiego. – Niedawno remontowano kamienicę
przy ul. Olejnej 7. Przechodziłem tamtędy, gdy robotnicy

skuwali tynk, i tam dostrzegłem taką perełkę. Wiedząc,
że Nowakowski był dzierżawcą cegielni na początku XX
wieku, mniej więcej między rokiem 1904 a 1910, to myślę, że można datować budowę tej kamienicy ze Starego
Miasta na ten czas. Być może wcześniej była drewniana
lub po prostu była mocno przebudowana i wykorzystali
właśnie tę cegłę – opowiada Prażmo.
Dość intrygująco jawi się „Michalew”. Cegielnia na
Michalewszczyznie (tu zaskakuje zastosowanie innej czcionki) mieściła się na Rurach, dokładnie przy
ul. Glinianej 13, mniej więcej sto metrów od ul.
Nadbystrzyckiej w górę. Był to ogromny teren, który obejmował wyrobiska, piec, wiaty i miejsce, gdzie
suszyły się cegły. Później Michalewski oddał cegielnię w dzierżawę i cegły sygnowano stemplem „Rury”.
Podobna z wyglądu sygnatura „Rola” nie pochodzi
jednak od nazwy dzielnicy czy nazwiska, a od herbu
szlacheckiego dzierżawcy cegielni Dziesiąta, Stanisława Krzęciewskiego h. Rola. Znajdowała się przy Bychawskiej 107, tam gdzie obecnie mieści się stadion
KS Sygnał.
W słodowni dawnego browaru Vetterów przy ul. Misjonarskiej można natrafić na egzemplarze z sygnaturami: „AB” (Ajzyk Brodt), „FR” (Fryderyk Rydygier),
ale i z dotąd nierozszyfrowanymi „BŁ” czy „BD”. „SD”
Darek znalazł przy ul. Radziwiłłowskiej, niedawno
wyburzono tam stary budynek przy Klinice Dermatologii. Tajemnicze „S.S.” to oznaczenie przedwojenne,
prawdopodobnie skrót od Schejman & Schreibman.
Cegły powojenne zdają się być już mniej ciekawe,
mają powybijane, jakby systemowo, litery i cyfry. Być
może wykonywano partie w zależności od jakości,
klasy i oznaczano je w ten sposób.
Do kolekcji Darka Prażmo dołączyło kilkanaście cegieł imigrantek. Jedna z nich przyjechała spod Warszawy, z Kawęczyna, z cegielni Kazimierza Granzowa.
Jego wyroby charakteryzowały się bardzo dobrą jakością, zazwyczaj były idealnie równymi prostokątami
o orientacji horyzontalnej, wchodzą nawet w skład

wodociągów warszawskich. Ta, która wpadła w ręce
Darka, pochodzi z rozebranego budynku przy podstacji kolejowej na Bronowicach. Być może Kazimierz
Granzow z Kawęczyna wygrał przetarg na dostawę dla
kolei i jego wyroby jeździły po całej Polsce.
– I na końcu mam cegłę, która przyjechała do Lublina.
Znajdują się takie na terenie Majdanka. Z ciekawą topografią czcionki (bauhaus), a cechowane jest „AS i Ska”.
Poza tym na jej podstawie widać cztery pary okrągłych
zagłębień. To jest cegła, która, z tego co zdążyłem się zorientować, była używana w podmurówce pod piece w barakach dla więźniów obozu koncentracyjnego. Musiała
mieć jakieś specjalne właściwości, tak jak cegły szamotowe
– relacjonuje z entuzjazmem Prażmo.

Lubelskie Ramsayówki

Oryginalna „Ramsay” była produkowana w Anglii.
Cieszyła się bardzo dobrą sławą i polscy cegielnicy zaczęli wytwarzać ją na zasadzie koncesji. Każdy egzemplarz oprócz nazwy musiał posiadać numer nadanej licencji. Oczywiście, nie tak znowu rzadko, zdarzały się
cegły bez numerów, ze zmienionymi literami, spolszczone, np. zamiast „s” było „z” albo zamiast „y” wybijano „v” czy „i”, z wywrotowymi napisami. „Ramzai”,
„Ramzey”, „Ramsev”.
Jedna z przedwojennych gazet donosiła, że wdowa po
właścicielu cegielni Ramsay dowiedziała się, że jakiś
cegielnik spod Warszawy produkuje cegły z sygnaturą
jej zmarłego męża bez licencji. Założyła sprawę w sądzie. W pierwszej instancji cegielnik otrzymał karę
30 dni więzienia, ale odwołał się i w drugiej instancji
został już uniewinniony. Jego adwokat tłumaczył, że
nazwa „Ramsay” była po prostu popularna i oznaczała
w świadomości Polaków nie tyle konkretną cegielnię
Ramsay, co dobrą, sprawdzoną jakość. To tak jak dzisiaj na buty sportowe potocznie mówi się „adidasy”,
choć nie wszystkie mają trzy paski. I na tej zasadzie
dawniej dobre jakościowo cegły szamotowe nazywano „ramsay”. Lokalnym odpowiednikiem angielskiej

marki być może jest cegła „London”, która pochodzi
z rozebranego pieca w kamienicy na Czwartku.

W wirtualnym świecie

– Moja znajoma Małgorzata Michalska-Nakonieczna, która jest historyczką sztuki, po części zaraziła mnie
zbieraniem cegieł. Zorganizowaliśmy razem sympozjum
„Lublin z cegły murowany”, w którym wziął udział
m.in. prof. Bolesław Stelmach. Postanowiliśmy zrobić
wystawę, która wpisuje się w obchody 700-lecia miasta
Lublina. Zaproponowałem, żeby te cegły nie wróciły już
do mnie do domu, do piwnicy czy garażu. Chciałem,
żeby miały stałą ekspozycję – wyznaje Prażmo.
Odezwał się w tym celu do Aliny Bąk, szefowej Domu
Słów na Żmigrodzie, ta z kolei skontaktowała go
z dyrektorem Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”,
Tomkiem Pietrasiewiczem. Doszło do spotkania: –
Pokazałem Tomkowi te swoje katalogi cegieł i zachwycił
się tym pomysłem. Rzucił propozycję, żeby napisać projekt
i w ramach tego projektu tworzona jest teraz strona internetowa. Razem z Małgosią Michalską-Nakonieczną
i paroma innymi osobami przygotowujemy duży materiał
o lubelskiej historii murarskiej. Opisaliśmy już 11 cegielni, które funkcjonowały w Lublinie. Każda z nich została
przez nas opracowana. Opisaliśmy, kto był jej właścicielem,
dzierżawcą, jaka była lokalizacja, historia, technologia,
sygnatury, pozostałości zabudowań i różne ciekawe fakty
z tym związane. Oczywiście będą też zdjęcia, odnośniki
do właścicieli cegielni i ich biogramy. Często z tymi cegielniami są związani dzierżawcy XIX-wieczni, powstanie
zatem historia od wieku XIX do połowy XX czy nawet lat
80. czy 90. XX wieku – podsumowuje Prażmo.
W ramach projektu planowana jest cegielnia wirtualna,
za wzór której posłuży prawdopodobnie „Kalinowszczyzna”. Każdy będzie mógł wejść przez stronę internetową
i zobaczyć, jak wyglądał piec hoffmanowski, jak przebiegał cały proces technologiczny wyrobu cegieł.

Darek Prażmo wraz z Krzysztofem Weremą, lubelskim fotografikiem produktowym i modowym, przygotowuje dodatkowo zdjęcia do albumu drukowanego. Przy pomocy odpowiedniego światła i warsztatu
uzyskują obrazy, których nie powstydziłoby się żadne
wydawnictwo muzealne. Małgorzata Michalska-Nakonieczna opisze historię cegielnictwa, a on bezpośrednio zajmie się sygnaturami i ich rodzajami. Darek
jest założycielem kilku stron facebookowych, m.in.
„Lublin dawniej i dziś”, „Fotografie z szuflady rodziców i dziadków” i „Lubelski flanering”, gdzie wrzuca
od czasu do czasu najciekawsze murarskie znaleziska.
Ponadto aktywnie działa w grupie „Cegły z sygnaturami”, uchodzi tam za prawdziwego eksperta. Ludzie
proszą o porady, wskazówki, jak zdobyć wiedzę, żeby
poznać historię danej cegły czy cegielni. – To bardzo
ciężka praca, samo wyjście do archiwum wymaga wertowania setek różnych dokumentów, żeby wyłowić to, co
dotyczy cegielni. Udzielam wskazówek, bo przekopałem
już te szlaki. Darek Prażmo planuje zmontowanie
stałej wystawy w jakimś ciekawym, często odwiedzanym miejscu, są już nawet dwie potencjalne lokalizacje w obiektach zarządzanych przez Ośrodek „Brama
Grodzka – Teatr NN”. Sprawą zabytkowych cegieł
z sygnaturami zainteresował się także Jarosław Koziara, który widzi dla nich jeszcze inny lubelski obiekt,
ale o szczegółach na razie nie chce mówić. Oczywiście
marzeniem byłoby utworzenie muzeum cegły w Lublinie. Największy tego typu obiekt to World Brick
Museum w japońskim miasteczku Maizuru. Można
podziwiać tam cegły i kawałki tynków z najważniejszych budowli starożytnych i oczywiście te ze stajni
made in Japan. Eksponaty rozłożone są w specjalnych
szklanych gablotach, są tam zdjęcia cegielni i obiektów, z których pochodzą. I chciałoby się powiedzieć,
że brakuje tam tylko cegieł z Lublina. Kto wie, może
już niedługo nasze miasto za sprawą Darka Prażmo
stanie się polskim Maizuru.

Podziękowania dla „Domu słów” w Lublinie za pomoc w realizacji sesji fotograficznej.

integracja
Inicjatywa, o której mowa, to dokładniej wolontariat koleżeński „Mary
i Max”. Jej nazwa pochodzi od filmu o tym samym tytule, opowiadającym
o wyjątkowej przyjaźni 8-letniej dziewczynki z mężczyzną chorującym na
ZA. Celem powstania wolontariatu jest z kolei pomoc w socjalizacji osób
z różnymi formami autyzmu. Idea, choć na lubelski grunt trafiła niedawno,
narodziła się ponad 100 lat temu w Nowym Jorku. Tam funkcjonowała
jako „Big Brothers Movement” (Ruch Wielkich Braci). Bezpośrednią europejską inspiracją dla programu stała się natomiast działalność brytyjskiego
stowarzyszenia National Autistic Society.
Autyzm może mieć różne nasilenie. Osoba z taką diagnozą ma problem
z nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów społecznych. Nasuwa się
więc jedno pytanie. Czy można pomylić ją z kimś po prostu nieśmiałym?
Jak tłumaczy Justyna Kułak z Fundacji ALPHA, koordynującej program
w Lublinie, przy dłuższym poznaniu da się zauważyć różnicę: – Osoby takie
nie do końca rozumieją emocje innych, stąd miewają problem z odczytywaniem
intencji. Zazwyczaj więc nie potrafią odbierać znaczeń przenośnych, metafor
czy żartów. Wszystko raczej rozumieją dosłownie. Czasami mocniej niż my
reagują na bodźce. Cechuje je także zamiłowanie do porządku.
Zaczęło się od Warszawy za sprawą Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Mary i Max”. Dziś wolontariat koleżeński działa również w Łodzi
i Lublinie. Jednym z haseł przewodnich przedsięwzięcia jest „Zostań dawcą
czasu”. Udział w nim jest otwarty dla każdego. Na początek wystarczy wypełnić odpowiedni formularz. Na podstawie informacji z niego uzyskanych
oraz dalszych rozmów do wolontariusza dobierana jest osoba autystyczna
o podobnych zainteresowaniach i cechach. Pod uwagę brane są też miejsce
zamieszkania oraz wiek. Nowi znajomi sami decydują, jak spędzają razem
czas. Razem chodzą na koncerty, do kina czy kawiarni. Albo po prostu
odwiedzają się w domu. Ogranicza ich w zasadzie tylko wyobraźnia i chęci
obu stron.
Na temat autyzmu funkcjonuje wiele mitów. Tymczasem dotknięci nim
mają swój poziom wrażliwości, a przy tym często specyficzne, pogłębione
zainteresowania. O tym, jak to jest naprawdę, najlepiej spróbować przekonać
się samemu. Pamiętajmy, że dar uwagi to jedna z najpiękniejszych rzeczy,
jaką możemy przekazać drugiemu człowiekowi. Tak więc „Mary i Max” to
szkoła empatii w praktyce. Dzięki wolontariuszowi osoba autystyczna ma
szansę doświadczyć relacji koleżeńskiej. On sam zaś może nie tylko pomóc,
ale i przy okazji poznać kogoś ciekawego. Znajomy z autyzmem lub z zespołem Aspergera może różnić się od innych naszych znajomych, ale i bez tego
mniej lub bardziej się różnimy.
W Lublinie aktualnie trwa nabór do czwartej edycji programu. Zgłoszenia
będą przyjmowane do końca lutego lub do wyczerpania miejsc (docelowo
ma poznać się 13 par). Wiek uczestników jest mocno zróżnicowany – od
15 do 31 roku życia. Dlatego do wolontariatu mogą zgłaszać się zarówno
uczniowie, studenci, jak i pracujący. Rekrutacja nie ma zbyt wielu obostrzeń. Ważne, by mieć przynajmniej 14 lat i być komunikatywnym oraz
w tzw. „normie intelektualnej”. – Cały czas szukamy wolontariuszy. Kilka
osób już się zgłosiło. Pierwsze pary chcemy uruchomić w marcu. Wszystko
potrwa do grudnia. Niekiedy w naturalny sposób relacja się później wygasza.
Są jednak pary, które się utrzymują. Jak Maciek i Zosia, którzy poznali się
w edycji warszawskiej. Obecnie mają na koncie już kilkuletnią znajomość –
mówi Justyna Kułak.
Znajomość – tylko tyle i aż tyle. Idea Wolontariatu Koleżeńskiego może
zrobić dużo dobrego dla dotkniętych autyzmem i zespołem Aspergera, ale
i dla świadomości społecznej. W dodatku przypomina kilka prostych prawd.
A nakłady, jakich wymaga, jest w stanie ponieść właściwie każdy z nas. Jeśli
zatem ktoś chciałby zasilić program jako koleżeński wolontariusz, a nigdy
wcześniej nie zetknął się z tematem, nie ma się czego obawiać. – Wolontariusz
nie występuje w roli terapeuty, tylko koleżanki, kolegi – zaznacza pani Justyna.

Każdy z nas przynajmniej od czasu do
czasu łaknie towarzystwa. Są jednak
tacy, którym nawiązywanie znajomości
przychodzi trudniej niż innym. Chodzi
o dotkniętych autyzmem lub zespołem
Aspergera. To właśnie im z pomocą
przychodzi wolontariat koleżeński.

Zaprzyjaźnić
Aspergera
i zostać
dawcą czasu
tekst Monika Murat
foto Marcin Pietrusza

Mocnym punktem nocy sylwestrowej w Lublinie była premiera
w Teatrze Muzycznym. Bo jeśli sylwester, to koniecznie dobra
muzyka, a jeśli muzyka rozrywkowa, to na pewno przeboje lat 60.
ubiegłego wieku. Hity, które większość zna i lubi, m.in. „Serduszko puka”, „Konik na biegunach”, „Rudy rydz”, „Autostop” i
wiele innych złożyły się na widowisko „WinyLOVE” w reżyserii
Urszuli Lewartowicz, która od pierwszych prób zapewniała, że
podczas spektaklu odczujemy „morza szum, ptaków śpiew”. Za
choreografię odpowiada Piotr Mochol, scenografia i kostiumy
są autorstwa Dariusza Manela, a dyryguje Łukasz Sidoruk. „WinyLOVE” opowiada historię miłosną marynarza i maturzystki
pokazaną z dużą dawką humoru i dowcipu, a wakacyjny okres, w
którym całość ma miejsce, przywodzi na myśl chwile relaksu i
odpoczynku. Czyli idealny pomysł na zakończenie starego roku
i powitanie nowego, o czym zaświadczają widzowie, którzy tego
wyjątkowego wieczoru wybrali się do lubelskiego teatru. (geba)
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Lubelszczyzna w obiektywie

(UMWL)

WinyLOVE – premiera

(M. Sachadyn)

zaprosili nas

Fotografia artystyczna, reportażowa i dokumentacyjna, której
inspiracją jest region lubelski, to formaty nadesłane na VI Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Lubelskie. Smakuj życie”. Na
konkurs napłynęło ponad 70 zgłoszeń zawierających prawie 320
fotografii. Autorzy pochodzą z lubelskiego, podkarpackiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, śląskiego, a nawet lubuskiego i
zachodniopomorskiego. Nagrodami w tegorocznym konkursie
były karty zakupowe o wartości 750, 650 i 550 zł oraz zestawy wydawnictw albumowych regionu lubelskiego. Uroczystość
rozdania nagród i wyróżnień odbyła się podczas wernisażu, jaki
miał miejsce w holu Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego przy ul. A. Grottgera 4 w Lublinie. W gronie nagrodzonych autorów znalazł się m.in. współpracujący z LAJF-em
Andrzej Mikulski. (maz)

Agnieszka Holland
w Lublinie

(Tomasz Bosiacki)
(pod)

BALLAD BOOK
made in #jazzUMCS

(Katarzyna Mikulska)

zaprosili nas

Jak co roku o tej porze, studenci kierunku jazz i muzyka estradowa UMCS zaprezentowali repertuar, nad którym pracowali od W hotelu Mercury w Lublinie miało miejsce spotkanie z reżyserką
początku roku akademickiego. W sali widowiskowej Inkubatora Agnieszką Holland. Autorka kilkudziesięciu produkcji filmowych
Medialno-Artystycznego w ACK Chatka Żaka tym razem za- przyjechała w związku z dwudniowym planem zdjęciowym realibrzmiały same ballady – polskich wykonawców, ale też światowe zowanym na potrzeby serialu dla platformy internetowej Netflix.
standardy. Ich wykonanie wymaga jednak najwyższego stopnia Akcja ośmioodcinkowego thrillera toczy się w świecie, w którym
wtajemniczenia w jazzowe arkana, a oddanie głębi treści w pełni nadal istnieje ZSRR oraz PRL. Agnieszka Holland reżyseruje film
odzwierciedla osobowość artysty. Od kilku lat nad koncertami wspólnie ze swoją córką Kasią Adamik, a dwudniowy plan filmowy
opatrzonymi sygnaturą „Made in #jazzUMCS” opiekę artystyczną w Lublinie miał miejsce m.in. we wnętrzu Centrum Spotkania
sprawuje dr hab. Mariusz Bogdanowicz. Pięknie zagrali: Zuzanna Kultur. Przy okazji pobytu w Lublinie posłanka Joanna Mucha
Kosek, Justyna Pazera, Wojciech Gadaszewski, Piotr Nowakowski, zaprosiła Agnieszkę Holland na spotkanie w ramach Klubu ObyMateusz Roger Strzempa, Jan Jasiński, Janek Załęski, Arek Bo- watelskiego. Przy pełnej sali reżyserka odpowiadała na pytania
rzęcki, Piotr Chołody, Piotr Karczewski, Przemysław Wójcik oraz dotyczące aktualnej sytuacji politycznej w Polsce i na świecie. Jej
zaśpiewali: Anna Karp, Katarzyna Motyka, Aleksandra Rudzińska, wystąpieniu towarzyszyło postawione zaraz na początku pytanie –
Martyna Sabak, Jakub Bartłomiej Kawałek i Łukasz Kukiełka. Re- Czy demokracja w Polsce ma perspektywy? (gras)
asumując – semestr zaliczony na piątkę. (maz)
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26 stycznia w 99. rocznicę wyborów do Sejmu Ustawodawczego, w
których po raz pierwszy brały udział Polki, odbyła się konferencja
prasowa INICJATYWY 100-LECIE GŁOSU POLEK z Lublina. To
przedsięwzięcie organizowane wspólnie przez: Stowarzyszenie Homo
Faber, Partia Nowoczesna, Partia Razem, Lubelska Koalicja na Rzecz
Kobiet, INNA Fundacja (IFKA), Stowarzyszenie Klub XXI Wieku,
Kongres Kobiet, Ogólnopolski Strajk Kobiet Lublin, Ogólnopolski
Strajk Kobiet Puławy, Stowarzyszenie Dobrych Praktyk Społecznych
„Zmiana” oraz Wydział Politologii UMCS. Spotkanie było także okazją
do wręczenia mediom kopii listu otwartego do władz samorządowych
Lublina, w którym wzywają do upamiętnienia kobiet zasłużonych dla
miasta. Znalazło się na niej 100 nazwisk lubelskich polityczek, radnych,
artystek, społeczniczek czy literatek. Na czas konferencji organizatorki
wcieliły się w postaci pierwszych polskich parlamentarzystek. (maz)
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Przedszkoliada Tour 2018

(mat.organizatora)

Polki mają głos

(pod) Warzocha)
(Tomasz

zaprosili nas

Jedna z sześćdziesięciu największych imprez sportowych dla przedszkolaków w Europie odbyła się 20 stycznia w Lublinie. Grupa Azoty
Przedszkoliada Tour to jeden z projektów w ramach ogólnopolskiego
programu rozrywki ruchowej Przedszkoliada.pl, którego celem jest
zapewnienie zabawy ruchowej, przeciwdziałanie otyłości i upowszechnianie wszechstronnego rozwoju ruchowego, a przy okazji nauczanie podstaw olimpijskich dyscyplin sportu, takich jak piłka nożna,
koszykówka, siatkówka i piłka ręczna. Lubelską edycję wydarzenia,
które miało miejsce w hali sportowej przy Alejach Zygmuntowskich,
w tym roku odwiedziło wielu sportowców z partnerskich klubów,
między innymi: AZS KUL Lublin, Tytani Lublin, Perły Lublin oraz
ekstraklasowych AZS UMCS Lublin (Energa Basket Liga Kobiet)
i Azoty Puławy (PGNIG Superliga Piłki Ręcznej). W okresie od
stycznia do marca w całej Polsce odbędzie się 39 imprez, w których
weźmie udział 150 tysięcy dzieci. (geba)

Z wizytą
u Księdza Rektora

Bosiacki)
(Tomasz Koryszko)

Hampton by Hilton
otwarty

(pod)

zaprosili nas

To najszybciej wzniesiony hotel tej sieci w Europie. Budowa no- Jak co roku w styczniu, na zaproszenie Jego Magnificencji ks. prof.
wego obiektu hotelowego, który znajduje się przy skrzyżowaniu Antoniego Dębińskiego, odbyło się spotkanie władz Katolickiego
alei Kompozytorów Polskich z ul. Północną w Lublinie, trwała Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z redaktorami naczelnymi
zaledwie 13 miesięcy. Goście mają do dyspozycji 121 pokoi, re- lubelskich mediów. Jak zawsze to wyjątkowa sytuacja, jednak tym
staurację, bar, strefę ciszy i strefę pracy oraz salę konferencyjną. razem dodatkowo również spowodowana jubileuszem stulecia
Pod budynkiem znajduje się dwupoziomowy parking. Uroczystość uczelni. Ale przede wszystkim to rzadka okazja spotkania się w
otwarcia uświetnili swoją obecnością m.in. wojewoda lubelski Prze- gronie osób, które co dzień decydują o kształcie przekazywanych
mysław Czarnek, prezydent Lublina Krzysztof Żuk, wicemarszałek informacji. Przy lampce wina, znakomitej zupie – kremie z marwojewództwa lubelskiego Krzysztof Grabczuk, lubelscy hotelarze, chwi i pomarańczy oraz makowcu toczyły się rozmowy na temat
przedstawiciele mediów. Wśród pierwszych gości byli reprezentanci tego, co najciekawsze w polityce, a także o wydarzeniach związaPolski i Szwajcarii w futbolu amerykańskim, którzy przyjechali nych z uczelnią, w tym planach postawienia pomnika założyciela
na mecz na Arenie Lublin. Właścicielem i zarządcą obiektu jest i pierwszego rektora uniwersytetu – ks. Idziego Radziszewskiego.
lubelska firma Global Property. Ta amerykańska sieć hotelarska Wydarzenia związane z KUL często goszczą na łamach LAJF-a,
ma w sumie prawie 2300 obiektów w 18 krajach, a pierwszy z a to za sprawą wielu interesujących wydarzeń, a także bardzo
sprawnie działającego biura prasowego uniwersytetu. (gras)
hoteli powstał w USA w 1919 r. (maz)
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luty/marzec

9 lutego
LUBLIN
Siedem Bram Jerozolimy

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

10 lutego
LUBLIN
Premiera „Księga Dżungli”

Teatr H.Ch. Andersena, Plac Teatralny 1,
godz. 17:00

24 lutego
KAZIMIERZ DOLNY
Spacer nowym szlakiem literackim
„Kazimierz dwóch księżyców”

Dom Kuncewiczów oddział Muzeum Nadwiślańskiego ul. Małachowskiego 19, godz. 12:00

10 lutego
BYCHAWA
Danie dla Mola

Kawiarnia Artystyczna „Złota Lira”, Piłsudskiego 34, godz. 17:00

4 marca
CHEŁM
Janusz Radek – koncert

Chełmski Dom Kultury, Plac Tysiąclecia 1,
godz. 18:00

12 lutego
LUBLIN
Premiera książki
„Teatr w Budowie. Dziennik Podróży”

Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1,
godz. 18.00

6 marca
LUBLIN
Bitwa o literaturę: Zwyczajni Anglicy

Teatr Stary w Lublinie, ul. Jezuicka 18, godz.
18:00

8 marca

16 lutego
LUBLIN –
Warsztaty „Dobrze się składa”

Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków
12, godz. 16:30

LUBLIN
Uroczystość z okazji
Międzynarodowego Dnia Kobiet

Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul.Grottgera 2, IV p., godz.13:00 Wstęp wolny.

11 marca

16 lutego
CHEŁM
Kabaret Młodych Panów – Bogowie

Chełmski Dom Kultury, Plac Tysiąclecia 1
godz. 17:00 i 20:30

23-24 lutego
LUBLIN
Zarzuela Ole!

Teatr Muzyczny, ul. Marii Curie Skłodowskiej 5, godz. 18:00
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LUBLIN
KULT Acustic

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

18 marca
CHEŁM
15-lecie Kabaretu Skeczów Męczących

Chełmski Dom Kultury, Plac Tysiąclecia 1,
godz. 15.00

