


Mówić można bez końca, ale rozmawiać można z nie tak 
wieloma. Jednak święta to znakomita okazja do dialogu 
i konstruktywnego sporu, wsłuchania się w racje innych 
i przeanalizowania sensu ich myśli. Dlatego w tym numerze 
LAJF rozmawia. U progu stulecia KUL z jego Rektorem  
ks. prof. Antonim Dębińskim rozmawiamy nie tylko 
o dziedzictwie uniwersytetu, ale też o dyskursie między 
mistrzem a uczniem. Adam Kalbarczyk dzieli się z nami 
pasją prowadzenia pierwszego w Lublinie prywatnego liceum. 
Z Katarzyną Lubnauer w kilka miesięcy przed zmianami na 
polskiej scenie politycznej rozmawiamy o niektórych aspektach 
naprawy państwa. Wsłuchujemy się też w historię Marca’68 
w Lublinie opowiedzianą przez Stanisława Kierońskiego. A na 
koniec muzyczna opowieść polskiej jazzmanki Anny Gadt.

W imieniu całego zespołu redakcyjnego życzymy Państwu 
pięknego czasu wielkanocnego – spokoju, radości, ciepła, 
a także znalezienia przyjemności w rozmowach o wielkich 
i małych sprawach tego świata. 
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Prezydent Miasta Lublin

Piotr Kowalczyk 
Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Zdrowych, pogodnych
 Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radości ze Zmartwychwstania Pańskiego

oraz wielu spotkań 
w gronie rodziny i przyjaciół
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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). 

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

KUL znaczy wspólnota

Drogi wolności

Komandos ´68

 LA
JF m

agazyn lubelski 2018/2/53

# 2018/2/53   egzem
plarz bezcenny

ISSN 2299–1689

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

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), 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) Olga Michlec-Chlebik (mich).

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

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

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

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.

reklama@lajf.info 
praca@lajf.info O

kł
ad

ka
: R

ob
er

t P
ra

na
ga

l

R e k l a m a



Wiceminister sprawiedliwości, odwołując się 
do artykułu 13 Konstytucji RP, wypalił wprost, 
że postępowanie „być może będzie zakończone 
wnioskiem o delegalizację partii Razem”. Cel 
został określony, a przy tym okazało się, że 
konstytucja ma jednak znaczenie dla obecnej 
przewodniej siły narodu. Szkoda, że w innych 
przypadkach (TK, sądy) kompletnie się nie liczy-
ła. Cóż, pochylmy się i my nad ustawą zasadniczą 
i spójrzmy, co w tej materii stanowi.

Art. 13 mówi, że zakazane jest istnienie „par-
tii politycznych i innych organizacji odwołują-
cych się w swoich programach do totalitarnych 
metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu 
i komunizmu, a także tych, których program 
lub działalność zakłada lub dopuszcza nienawiść 
rasową i narodowościową, stosowanie przemocy 
w celu zdobycia władzy lub wpływu na politykę 
państwa albo przewiduje utajnienie struktur lub 
członkostwa”.

Może żyję w jakiejś innej rzeczywistości niż 
prokuratorzy i ich mocodawcy, ale od 28 lat nie 
widziałem sierpa i młota na transparentach ani 
nie słyszałem haseł nawołujących do likwidacji 
własności prywatnej, kolektywizacji rolnictwa 
i dzielenia dóbr każdemu po równo. Nie sądzę, 
żeby ktokolwiek usłyszał podobne idee od człon-
ków Razem, partii oczywiście bez wątpienia le-
wicowej. Za to każdy dobrze widzi, że po ulicach 
polskich miast dumnie kroczą, często ochraniani 
przez policję, piewcy nienawiści i segregacji spod 
znaku skrajnej prawicy. W Lublinie też. 

Dziwnym zbiegiem okoliczności nie słychać, 
żeby prokuratorzy zabierali się za śledztwa prze-
ciwko licznym organizacjom bez skrępowania 
odwołującym się do faszyzmu, nienawiści raso-
wej i narodowościowej. Przypomnę z historii, że 
to władze tak czczonej dzisiaj sanacji potrafiły 
w okresie międzywojennym zdelegalizować Obóz 
Narodowo-Radykalny…

Głosy oburzenia wobec faszystowskich zacho-

wań pozostają bez odzewu, za to obywatelskie do-
niesienie na partię Razem, w postaci wspólnego 
listu dwóch organizacji, o których istnieniu mało 
kto wiedział, postawiło od razu w stan gotowo-
ści Prokuraturę Krajową. Ich wniosek zaliczyć 
trzeba do wystąpienia „zatroskanych obywateli”, 
kategorii doskonale znanej z PRL-u. 

Właśnie teraz, przy okazji 50 rocznicy wyda-
rzeń marca 1968, przypomniano tę kategorię. To 
dzięki donosom „zatroskanego” społeczeństwa 
tysiące polskich obywateli żydowskiego pocho-
dzenia pozbawiono pracy i dorobku życia, za-
brano obywatelstwo i zmuszono do emigracji. 
Najbardziej „zatroskani” przedstawiciele ludno-
ści od słów i donosów przechodzili do czynów, 
kiedy z pałami i gazrurkami ruszali na studen-
tów protestujących w Warszawie czy Krakowie. 
Także w Lublinie, gdzie demonstrujący również 
zostali zaatakowani nie tylko przez milicję, ale 
i tzw. aktyw robotniczy (odsyłam do wspomnień 
uczestników i opracowań historyków na stronach 
Teatru NN).

Skóra cierpnie, jak jeszcze dzisiejsi „zatroskani” 
mogą zostać wykorzystani. Bo może śledztwo 
przeciwko Razem to tylko sprawdzian? Jak się 
uda (a na razie nie słyszę protestów), to czemu 
nie zabrać się za następnych – SLD (obywatelski 
list wskaże, że to postkomuniści), PSL (podbu-
rzają patriotyczną wieś), PO i Nowoczesną (to 
liberałowie, według których wszystko wolno). 
A potem pozostanie tylko wpisać w konstytucję 
przewodnią rolę jedynie słusznej partii wspieranej 
przez dwie satelickie. Przed nami wszak, zdaje 
się, referendum konstytucyjne. I po zawodach!

Political fiction? Może. Opozycję i publicystów 
bagatelizujących dobieranie się do skóry Razem 
przestrzegam jednak przed lekceważeniem. Tylko 
spytam: czy ktoś z was trzy lata temu wziąłby na 
poważnie groźbę rozwalenia Trybunału Konsty-
tucyjnego, zdemolowania oświaty, wywalenia 
w powietrze sądów? No kto, ręka w górę?  PA
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Zatroskani 

obywatele
Z niejakim osłupieniem przeczytałem informację o tym, że prokuratura wszczęła śledztwo przeciwko partii 

Razem. Dochodzenie to ma wyjaśnić, czy Adrian Zandberg i jego formacja zajmują się szerzeniem zakazanej 
w Polsce ideologii komunistycznej. Zdziwienie było jednak tylko chwilowe, bo gdy się dobrze przyjrzeć, to sprawa 
wcale nie musi być niedorzeczna.

pirat śródlądowy
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Nakład pierwszego wydania polskiej edycji „Vogue” rozszedł się w mgnieniu oka, choć na stacjach paliw 
w Lublinie można było go wygrzebać spod stosu codziennych gazet, a w jednym z kiosków Ruchu 
w Bychawie usłyszeć, że Vogue’a nie zamawiają w ogóle, bo w całej swojej dotychczasowej historii nie 
sprzedali ani jednego egzemplarza... Ale tym, co zdominowało dyskusję o polskiej edycji tego najbardziej 
elitarnego magazynu mody na świecie, to okładka. W najśmielszych marzeniach spece od PR nie 
spodziewali się takiego zainteresowania.

W latach 80. i 90. prym w najbardziej zauważal-
nych okładkach wiodły amerykańskie miesięczniki. 
Po serii propozycji z największymi gwiazdami pop 
kultury na samym szczycie okładkowego szaleń-
stwa znajdował się amerykański „Rolling Stone” 
z serią okładek zilustrowanych przez znakomitą 
fotografkę Annie Leibovitz. To również ona do-
stała zamówienie na sesję z Johnem Lennonem 
w związku z premierą jego nowego albumu „The 
double fantasy”. Zdjęcie miało być solowe. Ale 
ostatecznie przed aparatem Leibovitz nagi mu-
zyk wylądował w łóżku z ubraną w czarny golf 
i spodnie Yoko Ono. W jednej chwili wraz z naci-
śnięciem spustu migawki ujęcie Lennona w pozy-
cji embrionalnej wtulonego w swoją żonę przeszło 
do historii. Jednak zanim nowy numer magazynu 
znalazł się na sklepowych półkach, przed kamie-
nicą, w której była robiona sesja zdjęciowa, kilka 
godzin później autor przeboju „Imagine” został 
śmiertelnie postrzelony. Niezależnie od dramaty-
zmu, marketingowo nie można sobie wymarzyć 
lepszej sytuacji. Okładka z eks bitlesem została 
uznana za okładkę wszech czasów.

Dziesięć lat później również amerykański maga-
zyn „Vanity Fair” zafundował swoim czytelnikom 
akt Demi Moore będącej w zaawansowanej cią-
ży. Nie dość, że została pokazana naga, to jeszcze 
została ustawiona do aparatu profilem. Skądinąd 
również i tym razem aparat trzymała Leibovitz, 
która miała już na koncie sporo zwracających na 
siebie zdjęć celebrytów – m.in. zanurzoną w wan-
nie pełnej mleka Whoopi Goldberg. Kiedy w 1990 
r. miliony czytelników zobaczyło nagą aktorkę 
w odmiennym stanie – zawrzało. Dziś takie zdję-
cie funduje sobie co druga wschodząca gwiazdka 
show biznesu i absolutnie nikogo to nie dziwi. 
W rankingu najlepszych okładek świata zdjęcie 
z bohaterką filmów „Uwierz w ducha” oraz „Nie-
moralna propozycja” zajęło drugie miejsce.

Pomysł na okładkę jest elementem marketingu, 
przyciąga siłą pierwszego wrażenia, ma za zada-
nie spowodować chęć kupienia danego tytułu. 
Nad jej projektem pracuje sztab ludzi. Okładka 
amerykańskiej wersji „Newsweeka” prezentują-
ca Baracka Obamę w aureoli w kolorach tęczy, 
po tym jak prezydent USA zaaprobował pomysł 
mieszanych małżeństw, czy z tego samego roku 
okładka brytyjskiego TIME przedstawiająca 
matkę karmiącą piersią stojącego na krześle 
trzyletniego syna – nie są dziełem przypadku.

Natomiast ile było przypadku, a ile świadomej 
prowokacji w myśleniu o koncepcji pierwszej 
okładki polskiego VOGUE – o tym można się 
przekonać, przeglądając wpisy w mediach spo-
łecznościowych lub na forach internetowych. 
Zdjęcie przedstawiające dwie modelki oparte 
o starą wołgę na tle Pałacu Kultury i Nauki 
w Warszawie stało się przyczyną najbardziej za-
jadłego sporu ostatniego czasu. Dlaczego pałac? 
Dlaczego nogi są chude i krzywe? Dlaczego 
wołga? I dlaczego tak ponuro? A dlaczego nie 

– okładka jest wyrazista, drapieżna, ma świetną 
tonację kolorystyczną i wykorzystuje najbar-
dziej rozpoznawalny symbol Warszawy. Autorem 
zdjęcia jest niemiecki fotograf Juergen Teller, 
profesor fotografii Akademii Sztuk Pięknych 
w Norymberdze. W swoim dossier ma m.in. 
współpracę z YSL oraz Louis Vuitton, współ-
pracuje też z Björk i Kanye Westem. Zakładam, 
że wie, co robi, fotografując modelki z chudymi 
nogami na tle nie trzymającego pionu PKiN, co 
zdecydowanie odstaje od wszystkich dotych-
czasowych okładek „Vogue” na całym świecie, 
w przeważającej części prezentujących ładne 
buzie w drogich ubraniach. Ktoś zapytał prze-
wrotnie – czy „Vogue” jest gotowy na Polskę? 
Może jednak należałoby to pytanie odwrócić – 
czy Polska jest gotowa na „Vogue”? 
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Pamięci ks. Antoniego Kwiatkowskiego 

Ksiądz Antoni Kwiatkowski to ważna postać dla miesz-
kańców Bychawy. Urodzony w 1861 r. w Warszawie 
przybył na Lubelszczyznę w 1900 r. I tutaj warto przy-
toczyć polskie przysłowie „Zastał Polskę drewnianą, 
a zostawił murowaną”. W ciągu 26 lat spędzonych 
w Bychawie był inicjatorem budowy parafii, szpitala, 
banku, domu ludowego, łaźni oraz szkoły. Przyczynił 
się również do powstania Bychawskiego Towarzystwa 
Oszczędnościowo-Kredytowego, Stowarzyszenia Spo-
żywców „Jedność”, kapeli ludowej, pierwszego kół-
ka rolniczego, ochotniczej straży pożarnej, Związku 
Mieszczan Polskich i wielu innych organizacji na te-
renie miasta i okolic. Jeszcze za jego życia wojewoda 
lubelski Stanisław Moskalewski wystąpił o przyzna-
nie mu orderu Polonia Restituta, którego jednak ks. 
Kwiatkowski nie chciał przyjąć, uważając, że niczego 
wielkiego nie dokonał. Ostatecznie order został złożony 
na jego trumnie w 1926 r. Pomnik ks. Kwiatkowskiego 
znajduje się w parku przy ul. J. Piłsudskiego w samym 
centrum miasta, również jedna z ulic została nazwana 
jego imieniem. (geba)

Maraton dla Niepodległej

I to dosłownie. Dzięki puławskiej 
Fundacji BezMiar od kilku sezonów 
w Puławach organizowane są Bieg 
Zielonych Sznurowadeł oraz Zielo-
na Puławska Piątka dla pasjonatów 
chodzenia z kijami. Marcowa impreza 
odbyła się z okazji stulecia odzyskania 
przez Polskę niepodległości. Zawod-
nicy przyjechali prawie z całej Polski. 
Biegacze wystartowali w kategoriach 
OPEN, wiekowych i dla niepełno-
sprawnych. Trasa na dystansie 10 
km została podzielona na odcinki 
co 1918 m nad którymi powiewały 
biało-czerwone flagi upamiętniające 
ten wspaniały jubileusz. Z kolei za-
wodnicy nordic walking przemierzy-
li 5 km indywidualnie i drużynowo. 
Każdy z uczestników na mecie otrzy-
mał medal upamiętniający urodziny 
niepodległej Polski. (maz)

tygiel

(Sabina Patis) (geba)

Kaplica Czartoryskich

Wprawdzie schodów jest tylko 24, ale 
za to są rozłożyste i sprawiają wrażenie 
monumentalnych. Wraz ze znajdują-
cym się ponad nimi kościołem są jed-
nym z najczęściej uwiecznianych przez 
artystów zabytków w Puławach. Świą-
tynię zaprojektował Chrystian Piotr 
Aigner – polski architekt, przedstawi-
ciel klasycyzmu i wojskowy. W 1800 
roku projekt zaakceptował własno-
ręcznym podpisem Adam Kazimierz 
Czartoryski, prace budowlane trwały 
trzy lata. Pierwotnie kościół miał być 
przeznaczony na rodzinne mauzoleum 
Czartoryskich, ale w 1919 roku po od-
zyskaniu przez Polskę niepodległości 
erygowano w nim parafię katolicką i 
kaplica pałacowa stała się kościołem 
Wniebowzięcia NMP. Natomiast scho-
dy zostały zbudowane ze znajdujących 
się tu w latach 30. XX wieku dziesięciu 
kamiennych tarasów. (geba) 

Ścieżką „Czahary” przez Bagna 
Bubnów

W Poleskim Parku Narodowym na terenie 
kompleksu Bagna Bubnów powstała ścież-
ka dydaktyczna „Czahary”, która rozpoczy-
na się i kończy za wsią Zastawie. Występują 
tu liczne gatunki ptaków wodno-błotnych 
(m.in. kszyk, rycyk, śmieszka, błotniak 
stawowy, a także żuraw i wodniczka) oraz 
łosie, sarny, a w czasie rykowiska również 
jelenie. Na turystów czekają wieże wido-
kowe, zadaszenia, platformy widokowe, 
miejsca postojowe. Część liczącej 6.5 km 
ścieżki przebiega po specjalnie przygoto-
wanych kładkach, które chronią torfowiska 
przed zadeptaniem i pozwalają bezpiecznie 
przejść przez bagna. (maz)

(flo)

(Anna Syrota)
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tygiel

Poławiacze Pereł w remizie
Już po raz siódmy w Teatrze w Remizie w Łączkach-Pawłówku miał miejsce artystyczno-biesiadny Dzień Kobiet. Po raz kolejny 
spotkanie odbyło się na zaproszenie wójta Gminy Borzechów Zenona Madzelana, kierującej Teatrem w Remizie aktorskiej pary Ilony i 
Michała Zgietów oraz najbardziej uteatralnionej wspólnoty mieszkańców na Lubelszczyźnie. W odnowionej sali widowiskowej dawnej 
remizy wystąpili Poławiacze Pereł Improv Teatr, czyli czterech żywiołowo improwizujących aktorów – Przemysław Buksiński, Michał 
Łysiak, Mirosław Urban i Łukasz Szymanek. Oprócz dużych dawek humoru na scenie, był również stół biesiadny, z którego inspiracje 
kulinarne mógłby czerpać niejeden doświadczony mistrz kucharski. (gras)

Ucho pełne słońca

W 1962 r. w Poniatowej zostało otwarte sanatorium przeciwgruźlicze. Wzniesione w stylistyce późnego realizmu socjalistycznego 
i w duchu nowoczesnego myślenia o pacjentach cierpiących na tę śmiertelną chorobę zakaźną. Jednym z plenerowych elementów 
zabudowy był taras na wysokim podniesieniu otoczony wysokim drewnianym falochronem chroniącym przed wiatrem. W to miej-
sce padały promienie słoneczne, z których korzystali siedzący na leżakach pacjenci, zimą opatuleni kocami. Falochron kształtem 
przypominający ucho dobre lata ma już dawno za sobą. Taras jest nieużywany, a w budynkach sanatoryjnych mieści się obecnie 
szpital. (maz)

(mich)

(gras)
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z okładki

O więzi, która tworzy 
uniwersytecką 
wspólnotę, 
wyjątkowości relacji 
mistrz – uczeń, 
trwaniu tradycji 
uniwersyteckiej 
i wyzwaniach 
przyszłości, 
a także o jubileuszu 
100-lecia KUL z Jego 
Magnificencją 
księdzem profesorem 
Antonim Dębińskim, 
Rektorem 
Katolickiego 
Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana 
Pawła II, rozmawia 
Grażyna Stankiewicz, 
foto Robert Pranagal, 
współpraca Magda 
Gęba.

– Za oknem robi się coraz cieplej. Jednym z obrazów, 
z jakim kojarzy mi się KUL, jest widok studentów 
siedzących na trawniku na dziedzińcu uniwersyte-
tu. Czy Księdzu Rektorowi zdarza się też prowadzić 
zajęcia ze studentami w ten sposób?
– Mnie osobiście nie, ale bardzo lubię ten widok. To 
koloryt naszego uniwersytetu i w pewnym sensie nasza 
tradycja. Dziś, ze względu na pełnioną funkcję, pro-
wadzę mniej zajęć dydaktycznych. Często natomiast 
mam okazję obserwować studentów na dziedzińcu. 
Gdy robi się cieplej, lubię prowadzić robocze rozmowy 
ze swoimi współpracownikami, spacerując po dziedziń-
cu. Mam nadzieję, że ten koloryt będzie trwał nadal.

– Od jak dawna istnieje ten zwyczaj?
– Trudno mi powiedzieć. Ale lubię myśleć, że jednym 
z jego prekursorów mógł być ks. Karol Wojtyła, który 
prowadził zajęcia na naszym uniwersytecie przez prawie 
25 lat, aż do momentu wyboru na papieża. Był czło-
wiekiem wyjątkowym i niekonwencjonalnym, który 
przekraczał ramy swej epoki. To, że zabierał młodzież 
na górskie czy kajakowe wyprawy, wiedzą wszyscy. 
Ale w zbiorach naszego uniwersytetu zachowały się 
fotografie, pokazujące go podczas prowadzenia zajęć 
na łonie przyrody. Uniwersytet wiele zawdzięcza ks. 
Karolowi Wojtyle, może więc i to.

– W kontekście osobowości nie sposób pominąć 
osoby ks. Idziego Radziszewskiego, bez którego 
uniwersytet by nie powstał.
– Rzeczywiście wspaniałych postaci w dziejach KUL 
nie brakuje. Ale w całym szeregu tych znakomitości – 
ludzi świętych, wybitnych naukowców czy osób, które 
na trwałe zapisały się na kartach historii Polski, miejsce 
ks. Idziego Radziszewskiego jest wyjątkowe. Od niego 
wszystko się zaczęło. Był geniuszem, wizjonerem, ale też 
pragmatykiem. Ogromnego dzieła budowy uniwersy-
tetu katolickiego podjął się w chwili, gdy nie było żad-
nej pewności, że Polska pojawi się ponownie na mapie 
Europy. Nasz uniwersytet to jedno z pierwszych dzieł 
wolnych Polaków, bo zajęcia na nim rozpoczęły się już 
w kilka tygodni po odzyskaniu przez Polskę niepod-
ległości. I co ciekawe, jest jedną z niewielu instytucji, 
które istnieją nieprzerwanie od 1918 r. Uniwersytet 
Lubelski – dopiero w 1928 r. zmieniono nazwę na 
Katolicki Uniwersytet Lubelski – kontynuował swo-
ją działalność zarówno podczas niemieckiej okupacji, 
kiedy nasi profesorowie, m.in. Mieczysław Popław-
ski, ks. Henryk Insadowski czy późniejszy biskup ks. 
Piotr Kałwa, prowadzili tajne komplety, jak i w okresie 
PRL, gdy był jedynym ośrodkiem wolnej myśli w całym 
bloku socjalistycznym. KUL stał się dziełem życia ks. 
Radziszewskiego. Kierował on uczelnią przez pierwsze, 
bardzo trudne lata jej istnienia, aż do niespodziewanej 
śmierci 22 lutego 1922 r. Dzięki jego odwadze, wy-
trwałemu dążeniu do celu i zdolnościom organizacyj-
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KUL znaczy
wspólnota
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nym powstała uczelnia, która zgodnie z dewizą „Deo et 
Patriae” przygotowała w ciągu stu lat swego istnienia 
dziesiątki tysięcy gruntownie wykształconych absol-
wentów. Uczelnia, która dała początek akademickiemu 
Lublinowi. Postać ks. Radziszewskiego z całą pewnością 
zasługuje na upamiętnienie w przestrzeni publicznej 
Lublina. Ufam, że wkrótce tak się stanie i w pobliżu 
CSK powstanie pomnik naszego założyciela.

– Nowy uniwersytet powstaje jako piąty w całych 
dziejach Polski. Zaskakuje lokalizacja – nie tak bar-
dzo znaczący ośrodek miejski. Kto za tym stał?
– Rzeczywiście, Lublin był wówczas miastem zaledwie 
kilkudziesięciotysięcznym. Ale o jego wyborze na sie-
dzibę nowego uniwersytetu zadecydowało położenie. 
Idea powołania katolickiej uczelni powstała w środo-
wisku petersburskiej Polonii. W założeniu uniwersy-
tet miał oddziaływać przede wszystkim na wschodnie 
tereny ówczesnej Polski. Decyzję o lokalizacji podjął 
komitet organizacyjny, który powstał z inicjatywy ks. 
Radziszewskiego w lutym 1918 r. Tu ujawniła się 
jeszcze jedna cecha założyciela KUL – umiejętność 
zjednywania ludzi dla swoich pomysłów. W składzie 
komitetu znaleźli się m.in. finansista i milioner, jeden 
z najbogatszych ludzi w carskiej Rosji, Karol Jaro-
szyński, czy przedsiębiorca Franciszek Skąpski. W ten 
sposób, już u swego zarania, KUL stał się wspólnym 
dziełem osób duchownych i świeckich. I tak było przez 
całe dzieje uczelni. Z całą pewnością KUL nie istniałby 
bez szerokiego zaangażowania ludzi świeckich. To oni 
w dużej mierze zapewniali materialne podstawy jego 
utrzymania. Trzeba tu wspomnieć o hrabinie Anieli 
Potulickiej, która w latach dwudziestych ubiegłego wie-
ku utworzyła fundację działającą na rzecz uniwersytetu, 
fundacja upaństwowiona w czasach PRL, w ostatnich 
latach została reaktywowana i jest dla KUL znaczącym 
wsparciem. W trudnych momentach uczelni wielokrot-
nie pomagała społeczność katolicka w kraju i za granicą, 
m.in. Polacy i Polonia z USA i Kanady. Dobrowolne 
datki to wyjątkowy sposób finansowania, który umoż-
liwił funkcjonowanie KUL przez ponad 70 lat. 

– Uniwersytet jako katolicki od początku kojarzony 
był oczywiście z teologią. Czy słusznie?
– Ks. Radziszewski miał wizję uniwersytetu komplet-
nego, który miał w jak najszerszym zakresie prowadzić 
badania naukowe w duchu harmonii między nauką 
i wiarą, a przede wszystkim kształcić inteligencję kato-
licką. Sytuacja materialna (członkowie komitetu orga-
nizacyjnego, którzy zadeklarowali wsparcie finansowe, 
stracili większość swego majątku w wyniku przewrotu 
bolszewickiego) pozwoliła na uruchomienie jedynie 
czterech wydziałów: teologicznego, prawa kanoniczne-
go, prawa i nauk społeczno-ekonomicznych oraz nauk 
humanistycznych. Plany ks. Radziszewskiego były 
jednak znacznie szersze i obejmowały nauki matema-
tyczno-przyrodnicze, medyczne czy rolnicze. Początki 
uniwersytetu były trudne – początkowo korzystał z go-

ściny w seminarium duchownym, dopiero w 1921 r. 
otrzymał własną siedzibę, tzw. koszary świętokrzyskie, 
które jednak należało dużym wysiłkiem zaadaptować 
na potrzeby kształcenia akademickiego. 

– Nie bez wpływu na działalność uczelni miały lata 
PRL-u.
– Tak, KUL był solą w oku socjalistycznego pań-
stwa. Co prawda w 1944 r. władze zgodziły się na 
reaktywację uniwersytetu, ale zrobiły to jedynie po 
to, aby zyskać przychylność Kościoła i opinii społecz-
nej. Prawdziwe intencje komunistów szybko jednak 
wyszły na jaw. Dążyli oni do ograniczenia działalności 
uniwersytetu. Stąd likwidowanie kierunków studiów, 
represje finansowe, inwigilacja społeczności akade-
mickiej czy też uwięzienie niezwykle zasłużonej dla 
KUL osoby – ks. Antoniego Słomkowskiego, rektora 
w latach 1944–1951. 

– Mimo tego KUL był uosobieniem wolności i nie-
zależności w każdym słowa tego znaczeniu. 
– Tak, nieprzypadkowo KUL nazywany był „oazą wol-
ności”. Był jedyną uczelnią w całym bloku wschodnim, 
gdzie bez nacisku ideologii prowadzone były niezależne 
badania naukowe. To tu pracę znajdowali naukowcy, 
którzy ze względów ideowych byli usuwani z innych 
uczelni. Warto również przywołać wydarzenia marco-
we, których 50. rocznicę właśnie obchodzimy. Ów-
czesny rektor ks. Wincenty Granat nie tylko zapłacił 
grzywny, aby studenci aresztowani za udział w pro-
testach mogli odzyskać wolność, ale także otworzył 
uniwersytet na osoby relegowane z innych uczelni. 

– Ta wolność i niezależność dawały przestrzeń do 
prowadzenia dyskursu akademickiego, wsłuchiwanie 
się w stanowisko odmienne od własnego. Często 
Ksiądz Rektor podkreśla znaczenie dyskusji jako 
ważnego elementu, który kształtuje społeczność 
uniwersytecką. Mnie przypominają się Tygodnie Fi-
lozoficzne KUL, podczas których w dyskusji ścierały 
się różne koncepcje światopoglądowe.
– To prawda, dyskurs akademicki był możliwy dzięki 
utrzymaniu przez KUL przestrzeni wolności i nieza-
leżności, i dzięki otwartości na wsłuchiwanie się w ar-
gumenty adwersarza. Podczas Tygodni Filozoficznych 
spotykali się przedstawiciele bardzo różnych nurtów 
filozoficznych. Ale właśnie to są standardy uniwer-
syteckie – tu należy stawiać pytania, ujawniać swoje 
wątpliwości, dyskutować, szukać odpowiedzi. Jest 
jednak jeden ważny warunek: należy to robić z sza-
cunkiem dla interlokutora i z zachowaniem dyscypliny 
akademickiego dyskursu. Tygodnie Filozoficzne oraz 
wiele innych spotkań skupiały osoby, które mogły 
wyrażać swobodnie swoje poglądy, poszukiwać prawdy 
o człowieku, o świecie, o miejscu człowieka w świecie, 
poszukiwać prawdy o Bogu – czyli stawiać pytania 
bardzo ważne na gruncie nie tylko poszczególnych 
dyscyplin naukowych, ale również w perspektywie 
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zagadnień fundamentalnych, dotyczących istoty czło-
wieka i świata. 

– W jakim stopniu te pytania są nadal aktualne? 
– Nie mam wątpliwości, że w ogromnym. Te pytania 
były, są i będą aktualne, bo ich stawianie jest konieczne 
w obliczu zmian, które dotyczą współczesnego świa-
ta, badań naukowych i szeroko rozumianego życia 
społecznego. Rozwój dyscyplin naukowych, odkrycia 
i osiągnięcia naukowców konfrontują nas z tymi py-
taniami nieustannie i dobrze, że tak się dzieje. I w tej 
dyskusji uniwersytet katolicki musi być obecny– to 
element naszej misji. 

– Czy wybór studiów na uniwersytecie jest spowo-
dowany potrzebą intelektualną? Czy innego rodzaju 
poznawaniem świata przez młodych ludzi?
– Ta powinna być pierwszorzędna. Uniwersytet nie 
jest szkołą zawodową i choć sprawnie przygotowuje 
młodego człowieka do wejścia na rynek pracy, w tym 
nie wyczerpuje się jego zadanie. Kształcenie uniwersy-
teckie było, jest i zawsze powinno być czymś więcej, niż 
tylko przygotowaniem do wykonywania określonego 
zawodu. Powinno dawać szerszą perspektywę, w jakiej 
widzimy rzeczywistość, głębsze doświadczenie i rozu-
mienie problemów, które przychodzi nam rozwiązy-
wać, także tych najważniejszych. Uniwersytet katolicki 
daje jeszcze więcej – określoną formację, wypływającą 
z przyjęcia bardzo jasno zdefiniowanego i zwartego 
systemu aksjologicznego – systemu wartości świata 
chrześcijańskiego, a więc takiego, którego źródłem jest 
przesłanie ewangeliczne. W naszym statucie ten aspekt 

znalazł odzwierciedlenie w passusie mówiącym o tym, 
że misją KUL jest „troska o to, by treścią Ewangelii 
przepojone zostały kategorie myślenia, kryteria ocen 
i normy działania”. Doskonale ujął to Jan Paweł II: 
„istotne jest, byśmy uświadomili sobie pierwszeństwo 
etyki przed techniką, prymat osoby wobec rzeczy, wyż-
szość ducha nad materią”.

– KUL sprzed stu laty i KUL dzisiaj. W jakim stop-
niu jest to ta sama uczelnia?
– KUL sprzed stu laty i KUL dzisiaj to ta sama uczel-
nia, ale nie taka sama. Nie zmieniła się i nie zmieni 
nasza misja, a dewiza „Deo et Patriae” wpisana w godło 
uniwersytetu jest i będzie zawsze naszą busolą. I wła-
śnie ta misja zobowiązuje nas do aktywnego uczest-
niczenia we wszystkim, co nazywamy wyzwaniami 
współczesności, zobowiązuje nas do bycia nowocze-
snym uniwersytetem, który z całym swoim stulet-
nim doświadczeniem i mądrością wchodzi sprawnie 
w dialog ze współczesnym światem. Właśnie dlatego 
jesteśmy atrakcyjni dla młodych ludzi, którzy chcą 
i szukają czegoś „więcej”.

– Co wyróżnia dziś KUL pośród innych europejskich 
uczelni?
– Jego misja, o której mówiłem, jego historia – jedyna 
i niepowtarzalna. Ludzie, którzy go tworzyli i tworzą, 
naukowcy prowadzący ważne i cenione badania naukowe. 
Tradycja budowania relacji między profesorami i studen-
tami według modelu mistrz – uczeń, której źródła na 
KUL należy szukać w czasie, gdy uniwersytet powstawał. 
Wysoka jakość kształcenia – nasze dyplomy są cenione 

Ks. prof. Antoni Dębiński – 
ksiądz katolicki, profesor 

zwyczajny nauk prawnych, 
specjalista w zakresie prawa 
rzymskiego. Od 2012 r. rektor 

Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. 
Autor wielu publikacji na-
ukowych dotyczących tej 

tematyki. Miłośnik teatru, 
muzyki klasycznej i podróży 

do ciekawych miejsc – 
szczególnie chętnie wraca 

do Izraela
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nie tylko w kraju, ale także za granicą, a KUL jest marką 
rozpoznawalną na całym świecie. Wyróżnia go wszystko 
to, co nadało mu aktualny kształt i charakter.

– Jesteście Państwo w trakcie obchodów jubileuszu. 
Które spośród wydarzeń są szczególnie ważne? 
– Program obchodów 100-lecia KUL rozpoczęliśmy 
V Kongresem Kultury Chrześcijańskiej, którego głów-
nym tematem była wolność, i znakomitą wystawą 
dzieł sztuki ze zbiorów KUL w Zamku Królewskim 
w Warszawie. Za nami jest także Zebranie Plenar-
ne Konferencji Episkopatu Polski na KUL, pierw-
sze w 700-letniej historii Lublina. Za nami świetne 
koncerty w ramach cyklu „OPUS MAGNUM – KU-
Lowskie wieczory z muzyką”, koncert „Miasto swo-
jemu Uniwersytetowi”, podczas którego mogliśmy 
podziwiać mistrza i naszego doktora honoris causa 
Krzysztofa Pendereckiego, który wraz z artystami wy-
konał „Siedem bram Jerozolimy”, czy koncert „JA 
JESTEM” z udziałem wybitnych polskich artystów, 
m.in. Anny Dymnej, Małgorzaty Kożuchowskiej, Je-
rzego Treli, i Stanisława Soyki. Przed nami kolejne 
wydarzenia - zagra Rafał Blechacz, usłyszymy Chór 
i Orkiestrę Opery Narodowej w Warszawie, a podczas 
Światowego Zjazdu Absolwentów, zagrają zespół Kro-
ke i Tomasz Stańko. W przygotowaniu jest publika-
cja trzyczęściowej historii uniwersytetu. Przed nami 
również konferencja naukowa poświęcona naszemu 
uniwersytetowi w Senacie RP. Z kolei na KUL jest 
zaplanowana Konferencja Rektorów Uniwersytetów 
Polskich i Konferencja Federacji Uniwersytetów Ka-
tolickich w Europie. Mam też nadzieję, że za jakiś czas 
w Lublinie stanie pomnik ks. Idziego Radziszewskie-
go. Cieszymy się bardzo, że Senat RP ustanowił rok 

2018 Rokiem 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II.

– Wspomniał Ksiądz Rektor o kolekcji sztuki 
KUL. Macie Państwo znakomite zbiory, które 
w różnych odsłonach są prezentowane w ważnych 
galeriach i muzeach. 
– Nasze zbiory to wyborna forma promowania uni-
wersytetu. Chcemy dzielić się pięknem, które zostało 
powierzone naszej opiece. Kolekcja powstała dzięki licz-
nym darowiznom. Pierwszą była donacja księdza kano-
nika Jana Władzińskiego z Lublina. Potem były kolejne 
– szczególnie cenną jest kolekcja państwa Litawińskich 
czy dzieła przekazane przez państwa Witkowskich. 
Mamy także obrazy podarowane przez Jerzego No-
wosielskiego. Niektóre prace były przez KUL kupowane 
i w ten sposób powstała spora kolekcja  malarstwa, 
rzemiosła artystycznego i tkaniny – prace artystów 
dawnych i współczesnych. Aktual. Jednak mówiąc 
o sztuce na KUL, nie można nie wspomnieć o innych 
dziedzinach twórczości artystycznej uprawianej na na-
szej uczelni – myślę na przykład o Scenie Plastycznej 
KUL Leszka Mądzika.  Mamy też  znakomite teatry 
studenckie, świetny Chór KUL. To wszystko tworzy 
niepowtarzalną atmosferę uniwersytetu i współtworzy 
jego tożsamość. 

– Jak to jest być rektorem KUL?
– To niezwykłe wyróżnienie i zaszczyt, ale i ogromna 
odpowiedzialność. A na co dzień ciężka praca i świa-
domość, że KUL jest przede wszystkim wyjątkową 
wspólnotą i dziedzictwem, które zostaje każdemu ko-
lejnemu rektorowi powierzone na krótki, bo przecież 
kilkuletni okres, po to, by je budować i rozwijać. 

16 magazyn lubelski (53) 2018





Wziąć  
sprawy w swoje ręce

społeczeństwo

Powrót na rynek pracy 
po dłuższej przerwie 
bywa trudny, zwłasz-
cza dla kobiet, które 
ostatnie lata poświęciły 
wychowywaniu dzieci 
i prowadzeniu domu. 
Ale jest to trudne, 
dopóki nie stanie się 
proste. W przypadku 
takich osób pomocą 
służy Powiatowy Urząd 
Pracy w Lublinie. 
Dzięki prowadzonym 
szkoleniom, wsparciu 
merytorycznemu oraz 
dofinansowaniom wielu 
bezrobotnych ma możli-
wość założenia własnej 
firmy i pracowania na 
własny rachunek. 

Od stycznia 2017 roku zespół pod kierownic-
twem i z inicjatywy Grażyny Gwiazdy, dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, przygo-
tował i realizuje dwa projekty, których celem jest 
aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Projekt 
„Własny biznes – to możliwe II” skierowany jest 
do osób bezrobotnych w wieku 30 plus o niskich 
kwalifikacjach, które pragną rozpocząć własną działal-
ność gospodarczą. Uczestnicy mogą liczyć na pomoc 
z zakresu doradztwa zawodowego, wsparcia szkolenio-
wego w wymiarze 40 godzin oraz bezzwrotną dotację 
dla 80% uczestników projektu. W przypadku, kiedy 
zainteresowani otrzymają dotacje, zapewnione jest im 
również specjalistyczne wparcie doradcze.

Pomysł na bycie 
przedsiębiorcą

Z takiego projektu skorzystała Magdalena Ol-
szowa, która od listopada 2017 roku prowadzi hotel 
dla psów w Rudce Kozłowieckiej. Firma jest jej pasją 
– hobby przekształciła w pracę zawodową. Z wy-
kształcenia jest pedagogiem opiekuńczo-wychowaw-
czym, terapeutą i doradcą zawodowym. Większość 
życia pracowała w oświacie i przy organizacji szkoleń. 
Od dawna chciała pracować na własny rachunek, ale 
nie miała odwagi i pomysłu na biznes. Wynikało 
to z obawy przed porażką oraz wysokimi kosztami 
utrzymania. W końcu podjęła decyzję. 

Ponieważ wiele osób pytało ją o możliwość płatnej 
opieki nad ich czworonogami, pomyślała: dlaczego 
nie? Do napisania biznesplanu podchodziła dwa razy, 
za każdym razem był dojrzalszy, bardziej przemyślany. 
W trakcie trwania projektu skorzystała ze szkoleń 
z przedsiębiorczości, dzięki którym posiadała dużo 
informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej, 
oraz z dotacji i indywidualnych spotkań z księgową, 
która na bieżąco pomagała w prowadzeniu działal-
ności. – Dla kobiety jest to bardzo dobre rozwiązanie, 
umożliwia lepsze zorganizowanie sobie życia rodzinnego. 
To ja decyduję. Kobiety powinny być bardziej odważne. 
Są wielozadaniowe, tylko trzeba mieć pomysł, który wy-
nika z tego, co się robi w życiu. Trzeba zastanowić się, 
czy z tej pasji mogą czerpać i czy inni są w stanie za to 
zapłacić – mówi Magdalena Olszowa.

Własny biznes 
– to możliwe 

To projekt, z którego skorzystała Iwona Konecz-
na z Niedrzwicy Dużej, której pomysłem na biznes 
jest założona przez nią firma – Animacje dla dzieci 
i fotobudka. Przed rozpoczęciem własnej działalności 
podejmowała prace okresowe (sprzątaczka, konsultant 
telefoniczny) oraz zajmowała się dziećmi. Jednak to, 
w czym czuła się najpewniej, to animowanie naj-

tekst Magda Gęba, foto Marek Podsiadło, archiwum
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młodszych na imprezach u znajomych. Okazało się, że 
na tego typu usługi jest duże zapotrzebowanie. Dzię-
ki dofinansowaniu mogła poszerzyć swoją działalność 
o zakup fotobudki, która sprawdza się na różnego ro-
dzaju wydarzeniach integracyjno-animacyjnych. Iwo-
na Koneczna nie kryje zadowolenia ze swojej obecnej 
sytuacji zawodowej, ponieważ jak mówi, może rozwijać 
swoje pasje i łączyć pracę z przyjemnościami. W trakcie 
trwania projektu skorzystała z doradztwa zawodowego 
i szkoleń z zakresu prowadzenia działalności gospodar-
czej oraz z dofinansowania. 

Decyzję o tym, że warto pracować na własny ra-
chunek, podjęła, kiedy jej dzieci podrosły, ale nie miała 
możliwości pracy w określonych ramach czasowych. 
Zależało jej na elastyczności, aby mogła pogodzić pracę 
z zajęciami domowymi. Założenie własnej działalności 
gospodarczej poleca każdej kobiecie, która musi po-
godzić pracę z innymi obowiązkami. – Zwiększyło się 
moje poczucie pewności siebie, bo mam większy kontakt 
z ludźmi, a ludzie mnie doceniają przez to, czym się 
zajmuję – podkreśla Iwona Koneczna.

Krawiectwo czy 
ubezpieczenia

 „Restart II program rozwijający przedsiębiorczość 
w powiecie lubelskim” to kolejny projekt , który jest 
realizowany od początku 2017 r. przez Powiatowy Urząd 
Pracy. – Inspiracją dla mnie był projekt realizowany przez 
Polską Fundację Przedsiębiorczości, w efekcie którego zba-
dano osoby, które wcześniej prowadziły działalność gospo-
darczą i wówczas im się nie powiodło. Okazuje się, że po 
ponownym założeniu firmy rozwijają się szybciej, generują 
większe dochody i tworzą więcej miejsc pracy niż firmy 
uruchamiane po raz pierwszy. Potwierdza to pozytyw-
ny wpływ doświadczenia z porażki na nową działalność. 
Projekt skierowaliśmy do bezrobotnych, którzy ukończyli 
30 rok życia i już wcześniej prowadzili działalność go-
spodarczą z własnych środków – przekonuje dyrektor 
Grażyna Gwiazda. Również w ramach tego projektu 
uczestnicy mogą liczyć na wsparcie w zakresie przy-
gotowania wniosku, budowaniu biznesu na każdym 
etapie projektu oraz bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej.

Z takiego projektu skorzystała m.in. Joanna Woj-
tysiak-Wojtczak, która z wykształcenia jest krawco-
wą i przez 10 lat pracowała w wyuczonym zawodzie. 
W 2000 r. została agentem ubezpieczeniowym, ale po 
urodzeniu dzieci miała cztery lata przerwy. W ubie-
głym roku powróciła do wcześniej wykonywanej pra-
cy – założyła własną agencję ubezpieczeniową i cały 
czas rozwija się poprzez uczestnictwo w szkoleniach 
i spotkaniach motywujących jej rozwój osobisty. De-
cyzję o założeniu własnej działalności podjęła, kiedy, 
jak wspomina, pracodawcy dali jej w kość. Przeważyła 
potrzeba uniezależnienia się od przełożonych, a także 
niezależności finansowej. Decyzji nie żałuje, pomimo 

tego, że na rynku istnieje dużo firm zajmujących się 
pośrednictwem ubezpieczeniowym. Twierdzi, że czyn-
nikiem wpływającym na jej sukces jest jej podejście do 
klienta. – Staram się nie osaczać klienta. Wybieram dobre 
oferty. Świadczę pełną obsługę, pomagam w załatwianiu 
spraw, wsłuchuję się w problemy osób, które korzystają 
z moich usług – podkreśla Joanna Wojtysiak-Wojtczak, 
która swoją działalność prowadzi w Wilczopolu Kolonii. 
Podczas projektu skorzystała ze wsparcia finansowego 
oraz szkolenia z tworzenia i przygotowania biznesplanu. 
Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej poleca 
każdej kobiecie. – Bycie kurą domową nie jest otoczone 
szacunkiem. Teraz pracuję, mam wyższe poczucie wła-
snej wartości. Osoby z niską samooceną mają trudniej. 
Moja samoocena też się waha, ale motywuje mnie praca 
– przekonuje.

Jak pokazuje życie, niezależnie od sytuacji zawodo-
wej i osobistej każda z kobiet może być własnym szefem 
i sterować swoim życiem zawodowym w kierunku, któ-
ry jej najbardziej odpowiada. Tymczasem lubelski PUP 
nadal prowadzi nabór kobiet do obydwu projektów.  
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25 lat  
Paderewskiego

społeczeństwo

O pasji tworzenia 
szkoły i nowoczesnego 
modelu kształcenia 
z dr. Adamem Kalbar-
czykiem, dyrektorem 
Międzynarodowego 
Liceum Paderewskiego 
w Lublinie, rozmawia 
Magda Gęba, foto 
Marek Podsiadło

– Co było impulsem do założenia Paderewskiego?
– Początek lat 90. dla mojego pokolenia, które 
właśnie wychodziło z uniwersytetów, to był czas 
nie tylko wielkiej przemiany Polski, ale i osobi-
stych szans na tworzenie nowych przedsięwzięć. 
To był czas, kiedy nocne spotkania studentów 
zajmowały rozmowy o tym, jak niemal dowolne 
marzenia zawodowe można przełożyć na realizację 
w rzeczywistości. Początkowo ta szkoła, którą wy-
myślaliśmy w gorączkowych dyskusjach w Hote-
lu Asystenta UMCS, w domach moich lubelskich 
przyjaciół albo w domu moich rodziców, miała 
być w Bieszczadach. Potem trochę ochłonęliśmy 
i uznaliśmy, że Lublin także potrzebuje dobrych 
szkół. 

– Jakie to było marzenie, jaka to miała być szkoła, 
czym miała się różnić od innych?
– W tych nocnych młodych Polaków rozmo-
wach i marzeniach o innej szkole kilka tematów 
się powtarzało. Marzenia to było zresztą pierwsze 
hasło szkoły, które pojawiło się w ogłoszeniach 
w „Kurierze Lubelskim” – „Szkoła twoich ma-
rzeń”. A marzeniem była szkoła, w której wszyscy 
czują się dobrze, uczniowie są podmiotami, a nie 
przedmiotami, panują przyjazne relacje między 
wszystkimi. To też jedno z pierwszych naszych 
określeń Paderewskiego – „szkoła przyjaciół”. 
A pierwszy skład nauczycielski to byli ludzie, któ-
rzy w większości znali się ze studiów i studiowali 
w latach 80. na UMCS, w tym i moja skromna 
osoba. Chcieliśmy także zerwać z wszechobec-
nym wówczas w polskiej szkole modelem naucza-
nia odtwórczego, skoncentrowanego na przy-
swajaniu wiadomości, chcieliśmy, by szkoła była 
terenem tworzenia i myślenia, by była miejscem, 
gdzie można rozwijać swe zainteresowania, dys-
kutować, samodzielnie dochodzić do rozumienia 
świata. Dlatego też jednym z pierwszych naszych 
celów było stworzenie Paderewskiego jako „szko-
ły myślenia”. 

– A jaka była szkoła w Pana czasach licealnych?
– Urodziłem się w Lublinie, tu się uczyłem 
w I LO im. S. Staszica i tu kończyłem polonisty-
kę i filozofię na UMCS, gdzie też obroniłem dok-
torat. Czasy mojej szkoły to lata 70. i 80. Uczyłem 
się w liceum w okresie stanu wojennego – cza-
sach mroku i szarzyzny. Mój obraz szkoły mieści 
się w tym tle, choć jasnym punktem było śro-
dowisko moich szkolnych koleżanek i kolegów, 
wspaniałych ludzi, z którymi do dziś się przy-
jaźnię. Oczywiście byli w tamtych czasach także 
nauczyciele wyjątkowi, niezłomni wobec komu-
nizmu, ludzie wielkiej wiedzy i kultury, wywie-
rający ogromny wpływ na młodych ludzi. Taką 
osobą była moja licealna mistrzyni, nauczycielka 
języka polskiego, pani profesor Izabela Zalewska. 
A jednak gdy tworzyliśmy Paderewskiego, chcia-
łem, by wszystko było w niej inne od tego, co 
znałem ze swojej szkoły średniej. 

– Co było najważniejsze w myśleniu o własnej szkole?
– Gdy zaczynałem uczyć na początku lat 90., 
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królową metod była jeszcze pochodząca od Sokra-
tesa heureza, metoda „tysiąca pytań” zadawanych 
całej klasie, czyli de facto kilku zainteresowanym 
uczniom. W połowie lat 90. rozpoczęliśmy w Pade-
rewskim pracę nad zmianą paradygmatu, wdrażając 
pracę przede wszystkim z zadaniami dla uczniów, 
by każdy z nich miał okazję je wykonać, kształcąc 
w ten sposób oczekiwane umiejętności. 

– Znakiem firmowym szkoły było np. zwracanie się do 
ucznia po imieniu. 
– Rzeczywiście, na początku lat 90. ub. wieku to 
była innowacja. Poza tym stawialiśmy na umie-
jętności, zwłaszcza na umiejętności rozwiązywania 
problemów, mając już wówczas, jeszcze przed epo-
ką powszechnego Internetu w Polsce, świadomość, 
że wiedza, w znaczeniu zbioru wiadomości, jest co-
raz łatwiejsza do uzyskania i nie potrzeba do tego 
szkoły. 

Paderewski był u źródeł pomysłem autorskim, po-
tem zaczęliśmy w coraz większym stopniu szukać 
inspiracji w organizacjach międzynarodowych. 
W 1997 r. przystąpiliśmy do stowarzyszenia szkół 
stowarzyszonych z UNESCO, w tym czasie też 
rozpoczęliśmy starania o autoryzację w programie 
matury międzynarodowej. Pamiętam, jak wiel-
kie wrażenie wówczas robiły idee praw człowieka, 
o których mogliśmy wreszcie swobodnie mówić 
i wdrażać je w szkolną praktykę, uznając, że dotyczą 
one także naszych uczniów. 

Paderewski był także z pewnością jedną z pierw-
szych szkół w Polsce, która starała się stosować 
tzw. operacjonalizację celów edukacyjnych. Co 
oznaczało zmianę roli nauczyciela z głównego ak-
tora na reżysera oraz roli uczniów z widzów w ak-
torów procesu uczenia się. Byliśmy także pionie-
rami w uczeniu z technologiami informacyjnymi, 
najpierw z laptopami, potem z tabletami i stałym 
wykorzystaniem Internetu w nauczaniu. 

– Paderewski ma opinię kuźni geniuszy. Ile w tym 
prawdy i czy młody człowiek o przeciętnych zdolno-
ściach znajdzie tu dla siebie miejsce? 
– Mamy wśród absolwentów jednostki wybit-
ne, olimpijczyków, studentów Oksfordu i innych 
prestiżowych uczelni, ale także zwykłych uczniów 
– i tych jest najwięcej. Próg wejścia do naszego 
liceum to średnia ocen 4,0 po gimnazjum, więc 
nie jesteśmy szkołą tylko dla olimpijczyków. I nie 
tylko sukcesy nielicznych są naszym celem, dlate-
go świadomie nie jesteśmy „stajnią wyścigową” dla 
uczniów. Każdemu uczniowi dajemy możliwość 
rozwoju na jego poziomie. Uczniowie naszej szko-
ły na początku i dzisiaj to zwykli, młodzi ludzie. 
Z różnych rodzin i środowisk, niekoniecznie tylko 
z tych z wysokimi dochodami. Od 2001 r. współ-
pracujemy z Fundacją im. L. Podkańskiego, która 
funduje stypendia dla uczniów ze środowisk wiej-
skich i corocznie przyjmujemy do szkoły zdolnych 
uczniów, których rodziców niekoniecznie stać na 
naukę w naszej szkole. 

– Skąd wziął się pomysł na utworzenie tak szerokiej 
oferty językowej?
– To wynik umiędzynarodowienia naszego liceum 
już w latach 90. ub. wieku, kiedy uzyskaliśmy au-
toryzację w programie matury międzynarodowej, 
a potem w Międzynarodowym Programie Gim-
nazjalnym (Middle Years Programme). Wysoki 
poziom nauczania języków to nie tylko pochodna 
organizacji nauki (6 godzin języka angielskiego 
tygodniowo, w tym cotygodniowa jedna godzina 
z native speakerem, podział na kompetencje języ-
kowe i poziomy zaawansowania), ale przede wszyst-
kim doskonali nauczyciele, nastawieni na ucznia 
i jego potrzeby, tworzący warunki do rzeczywiste-
go, efektywnego uczenia się w szkole, służący ich 
rozwojowi.

– Jak zmieniła się sytuacja szkoły po ostatniej reformie 
edukacyjnej?
– Od 2010 r. Paderewski to trzy szkoły – podsta-
wówka, gimnazjum i liceum. W tym sensie zmienia 
się niewiele – kształcimy nadal dwanaście roczni-
ków uczniów. Oczywiście zamieszanie związane 
ze zmianą struktury etapów nauczania i zmiana-
mi podstaw programowych dotyka także nas, ale 
zasadniczo nie wpływa na nasze funkcjonowanie. 
Choć od r. 2019, po całkowitym „wygaszeniu” 
gimnazjów, rozdzielimy naszą infrastrukturę nieco 
inaczej niż dotychczas. 

– Kto tworzy zespół Paderewskiego? – autorytety, oso-
by kompetentne, pasjonaci...
– Profesjonaliści. To podstawowa cecha nauczy-
ciela Paderewskiego. Niekoniecznie showmani 
czy gwiazdorzy. Przede wszystkim ludzie, którzy 
wiedzą, jak zorganizować uczenie się uczniów, by 
było skuteczne, jak udzielić uczniom odpowiedniej 
informacji zwrotnej, czyli właściwych wskazówek 
do ich dalszego rozwoju, jak ich zmotywować, jak 
ocenić efektywność własnej pracy i skutecznie ją 
doskonalić. Oczywiście muszą to być ludzie z pasją. 
Pasją do uczenia. Także stałego własnego uczenia 
się i profesjonalnego rozwoju. 

– Jakie są „trendy” w dydaktyce na świecie?
– Koncentracja na uczniu, poszukiwanie najskutecz-
niejszych strategii nauczania, efektywność uczenia 
się, skuteczna ocena i samoocena skuteczności dzia-
łań edukacyjnych, udzielanie odpowiedniej informacji 
zwrotnej, współpraca nauczycieli. Z pewnością wiel-
ki wpływ na zmiany w paradygmacie edukacyjnym 
w ostatniej dekadzie miały metaanalizy prof. Johna 
Hattiego, dotyczące wielkości wpływu na ucznia tzw. 
interwencji pedagogicznej, czyli działań nauczycieli. 
Drugim ważnym trendem jest odchodzenie od indy-
widualistycznego modelu funkcjonowania nauczyciela 
do modelu współdziałania w zespole – to także do-
konuje się pod wpływem badań Hattiego. Myślimy 
dziś, że za proces dydaktyczny i jego efekty odpowiada 
zespół nauczycieli i od poziomu ich współpracy w du-
żej mierze zależy efektywność uczenia się uczniów 
w szkole. Trzecim obszarem zmian jest ocenianie. 
Rewolucją było wprowadzenie oceniania kształtujące-
go, które stosowane jest w trakcie procesu nauczania, 
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a nie na jego koniec, i które służy rozwojowi uczniów. 
Ale i w obszarze oceniania, którego celem jest pod-
sumowanie wiedzy i umiejętności uczniów, toczy się 
dyskusja, czy na pewno powinno ono dokonywać się 
w jakichkolwiek skalach metrycznych, a nie np. w po-
staci opisowej opinii. 

– W jakim kierunku idzie obecnie kształcenie młodzie-
ży w Polsce?
– Reforma edukacji zatrzymała modernizację polskiej 
edukacji i cofnęła ją do modelu z lat 80. Przywróce-
nie struktury szkoły PRL-owskiej ma znaczenie nie 
tylko symboliczne, jest także próbą odwrócenia się 
od modelu szkolnictwa dostosowanego do potrzeb 
rozwojowych młodzieży, nastawionego na rozwój 
krytycznego myślenia wśród uczniów. Nie oczekuję 
po tej zmianie niczego dobrego. 

– Czym dziś jest Paderewski?
– Powstaliśmy 25 lat temu z marzenia o lepszej 

szkole – miejscu, do którego uczniowie przychodzą 
z radością, gdzie panują przyjacielskie relacje, gdzie 
uczniowie rzeczywiście się uczą, a nie są tylko spraw-
dzani z tego, czego nauczyli się w domu, i za co są 
oceniani w taki sposób, że służy to ich rozwojowi. 
Myślę, że to nas odróżnia od bardzo wielu szkół. 

Dr Adam Kalbarczyk – twórca Międzynarodowych 
Szkół im. I. J. Paderewskiego w Lublinie – ich pro-
gramu, filozofii edukacyjnej, koncepcji rozwoju. Na-
uczyciel dyplomowany. Jego uczniowie to laureaci 
i finaliści Olimpiady Filozoficznej i gimnazjalnych 
konkursów krasomówczych. Współautor podręcz-
nika do języka polskiego dla szkół średnich. Uho-
norowany Medalem Komisji Edukacji Narodowej 
za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. 
Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Szkół IB w Pol-
sce. Pasjonuje się literaturą, muzyką dawną, filozofią  
i psychologią ewolucyjną.  
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biznes

– Przyjechała Pani do Lublina na spotkanie z kobietami 
przy okazji inauguracji lubelskich obchodów uzyskania 
przez Polki praw wyborczych.
– Ta inicjatywa nazywa się „100-lecie głosu Polek. 
Lubelszczyzna 2018”. Zostałam zaproszona, aby po-
rozmawiać między innymi o tym, jakie propozycje 
dla kobiet ma Nowoczesna. Mamy dość dużo działań, 
które pokazują, jak ważne są dla nas prawa kobiet. 
Naszym głównym celem w polityce jest organizacja 
skutecznego, dobrze zorganizowanego, sprawnego, 
silnego państwa, równocześnie dbającego o wolności 
i prawa obywatelskie. A prawa kobiet to również pra-
wa obywatelskie, które są niezbywalne i o których nie 
możemy zapomnieć. Zwłaszcza w sytuacji, kiedy No-
woczesna kojarzy się z kobietami, ma twarz kobiety, 
chociaż mamy też energicznych panów.

– Spotyka się Pani również z przedsiębiorcami z Lubelsz-
czyzny. Gospodarka to podstawa programu Nowoczesnej.
– To jest bardzo ważne, żebyśmy rozmawiali z tymi 
ludźmi, którzy kształtują gospodarczy wzrost kra-
ju. A przedsiębiorcy to są właśnie ci ludzie, którzy 
mają największy wpływ na rozwój gospodarki, wbrew 
temu, co mówi obecny rząd, że to właśnie rząd ge-
neruje wzrost gospodarczy. I to właśnie z samymi 
przedsiębiorcami trzeba rozmawiać o tym, jakie są ich 
potrzeby, oczekiwania, jakich zmian w polskim prawie 
by chcieli, aby łatwiej im się funkcjonowało.

– Nowoczesna deklaruje, że jest ugrupowaniem ludzi ak-
tywnych zawodowo i swój program wyborczy przygoto-
wała głównie pod kątem umożliwienia lepszego funkcjo-
nowania przedsiębiorczości.
– Uważamy, że państwo powinno jak najmniej ogra-
niczać swobodę gospodarowania. Jesteśmy przeciwni 
wszelkim takim ustawom, jak „apteka dla aptekarza”, 
która ogranicza możliwość otwierania nowych aptek 
i przyczyni się do zamykania części już istniejących, 

tym samym powodując wzrost cen leków. Podobnie 
ustawa o ziemi autorstwa PiS ogranicza obrót zie-
mią i inwestycje gospodarcze. Stąd nasza propozycja 
nowelizacji ustawy o ziemi rolnej, której celem jest 
uwolnienie obrotu ziemią w granicach administracyj-
nych miast. Przyjęta przez PiS ustawa OZE dotycząca 
elektrowni wiatrowych – nie tylko ogranicza rozwój 
tej branży, ale również pogłębia problem smogu.

– A konkretne przypadki?
– Dopiero co rozmawiałam z przedsiębiorcami w Ło-
dzi, którzy mają dużą firmę współpracującą z wielo-
ma przedsiębiorstwami handlowymi. Okazuje się, że 
nie tylko muszą dostosować się do zmian przepisów 
prawnych, ale ich działalność wręcz jest sabotowana. 
Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej 
potrafią stać miesiąc przed taką firmą, która ma dużą 
ilość najemców, i w ten sposób bardzo ograniczają 
ich klientom dochody, ponieważ każda osoba, która 
wjeżdża na ich teren, jest kontrolowana. Kontrolowa-
nie celne czy skarbowe jest czymś oczywistym, ale nie 
w sposób, który wygląda jak celowe działanie mające 
na celu zablokowanie rozwoju firmy. Kontrole mają 
być skuteczne, ale nie opresyjne. Każdy z klientów li-
czy się z tym, że będzie miał sprawdzany samochód 
czy dokumenty. To hamuje handel i rozwój firm.

– W takim razie jak powinno wyglądać poprawne i bez-
pieczne funkcjonowanie państwa w tym zakresie?
– Funkcjonowanie państwa zawsze powinno być 
oparte na zaufaniu – obywatela do państwa i pań-
stwa do obywatela. Dopiero kiedy obywatel okaże 
się człowiekiem, który ma złe intencje w stosunku 
do państwa, państwo ma prawo w sobie wiadomy 
sposób go ścigać. Sprawdzanie prewencyjne powo-
duje, że jest to represja. 

Z Katarzyną Lubnauer, przewodniczącą partii Nowoczesna, o rozwoju gospodarczym Lublina  
i Lubelszczyzny, rynku pracy dla kobiet oraz tworzeniu barier przedsiębiorcom rozmawia Piotr Nowacki, 
foto Łukasz Kamiński



– Jak Nowoczesna podchodzi do tematu „taniego pań-
stwa”? 23,6% ludzi czynnych zawodowo jest zatrudnionych 
w placówkach budżetowych, czyli praktycznie co czwarta 
pracująca osoba utrzymywana jest z naszych podatków. 
– Te dane mają sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy 
porównamy je do innych krajów. Wiele państw ko-
rzysta np. z outsourcingu usług, który polega na tym, 
że jest jakiś podmiot, który może zrobić taniej coś, 
co w obrębie naszego przedsiębiorstwa kosztuje dużo 
więcej. Przykładowo dotyczy to pomocy społecznej 
i usług związanych z poszukiwaniem pracy. Wówczas 
państwo zleca zadania nie instytucjom państwowym, 
tylko „na zewnątrz”. Ale to jest kwestia dobrej orga-
nizacji państwa. Tymczasem biura pośrednictwa pracy 
mają płacone raczej za udział bezrobotnych w kursach 
doszkalających, niż kiedy ktoś z osób u nich zareje-
strowanych znajdzie pracę. Więc takie absurdy wyma-
gają uporządkowania.

– A co z Lubelszczyzną? To część Polski zaliczana do naj-
biedniejszych. 
– Obserwujemy, co dzieje się w Lublinie, pracę pre-
zydenta Krzysztofa Żuka i mamy świadomość, jakim 
cieszy się poparciem mieszkańców. Jednak chcąc po-
przeć Pana Prezydenta, oczekiwalibyśmy, żeby realizo-
wał plany Nowoczesnej dotyczące inwestycji, związane 
z rozwojem miejsc pracy. Mam tutaj na myśli tereny 
inwestycyjne, uzbrajanie ich i pomoc w zakładaniu 
działalności gospodarczej. Trzeba przyznać, że jest to 
problem wielu samorządów, choć w przypadku np. 
Rzeszowa zostało to rozwiązane modelowo. 

– Ekonomista prof. Witold Orłowski twierdzi, że Rze-
szów jest polskim miastem sukcesu gospodarczego.
– Podczas jednego ze spotkań prezydent Rzeszowa 
Tadeusz Ferenc powiedział: – Najpierw zainwesto-
wałem w tereny, które przyciągnęły przedsiębiorców, 
a dopiero potem, zarabiając pieniądze, inwestowałem 
w rozwój miasta. Jeżeli teraz rzeszowiacy mają do 
mnie pretensje o to, że nie ma aquaparku, to ja im od-
powiadam, że za to mamy 40 tysięcy więcej mieszkań-
ców w Rzeszowie, więcej miejsc pracy i większą ilość 
ludzi młodych, którzy po studiach zostają w Rzeszo-
wie i zakładają rodziny. I rzeczywiście, w bardzo wielu 
miejscach najpierw buduje się aquaparki czy stadiony. 
A kolejność powinna być inna. Ale jest to również 
związane z naszą mentalnością.

– Mówimy o metropoliach. A co z Lubelszczyzną jako 
regionem?
– Nowoczesna w ramach prac programowych tworzy 
kompleksowy program Nowoczesna Polska Wschod-
nia, którym z ramienia Zarządu Nowoczesnej koordy-
nuje Jacek Bury. Dotyczy on wszystkich województw 
na ścianie wschodniej i jest wpleciony w program dla 
całej Polski. Wiadomo, że większości zaniechań do-
tyczących przede wszystkim infrastruktury i komu-
nikacji nie da się nadrobić bez centralnego wsparcia. 
Uważamy, że Lubelszczyzna nie wykorzystuje również 
ogromnego potencjału, jaki daje jej położenie przy 
granicy z Ukrainą. 

– Rolnictwo, które było mocnym akcentem regionu, 
podupada. Co w zamian?

– Rolnictwo boryka się i jeszcze jakiś czas będzie, 
z ogromnymi stratami i ograniczeniami związanymi 
z afrykańskim pomorem świń, będzie to oznacza-
ło koniec dla wielu małych gospodarstw. Tym lu-
dziom trzeba dać alternatywę. Lubelszczyzna to te-
reny atrakcyjne pod względem turystycznym, jednak 
brakuje tu nowoczesnej bazy. Stoperem w rozwoju 
i modernizacji obszarów rolniczych jest bez wątpie-
nia ustawa ograniczająca obrót ziemią. Naturalnym 
kierunkiem rozwoju mogłyby być odnawialne źródła 
energii, niestety ta gałąź przemysłu napotyka również 
na opór rządzących. 
Wyraźnie widać, że jest wiele do zrobienia, ale mamy 
pomysł na rozwój nie tylko Lubelszczyzny, ale całej 
Polski wschodniej.

– Jest Pani po spotkaniu z pracownikami lubelskich 
przedsiębiorstw. Na co oni zwracają uwagę, jak oni po-
strzegają swoją sytuację i perspektywy?
– Głównym problemem zgłaszanym przez nich jest 
ogólny brak miejsc pracy oraz to, że młodzi ludzie za-
miast osiedlać się tutaj, wyjeżdżają zaraz po studiach 
„za chlebem” w inne części Polski, a nawet za granicę. 
Jeden z moich rozmówców ma małe dziecko, mieszka 
w Świdniku i ma problem, ponieważ pomimo obo-
wiązku nałożonego na władze gmin, że od 1 września 
2017 roku mają zapewnić miejsce w przedszkolu, tych 
miejsc po prostu nie ma. Ten pan najpierw szukał 
tego miejsca, następnie albo było za wcześnie, albo za 
późno, żeby zapisać dziecko do przedszkola. Ten przy-
kład pokazuje, jak wiele jest do zrobienia w sprawach 
podstawowych i w jaki sposób ułatwić pracownikom 
funkcjonowanie, aby ci dali z siebie jak najwięcej. 

– W województwie lubelskim zatrudnionych jest wielu 
obcokrajowców, pochodzących głównie z Ukrainy, jakie 
są plany Nowoczesnej w sprawie polityki zatrudniania ta-
kich osób?
– Według Ukraińców, z którymi miałam okazję 
porozmawiać, rynek pracy jest tak samo trudny na 
Ukrainie, jak i w Polsce. Na Lubelszczyźnie braku-
je miejsc pracy, z kolei na zachodzie Polski brakuje 
pracowników i to jest podstawowa bariera dla przed-
siębiorców. Ale też ułatwienie Ukraińcom osiedlania 
się u nas i otrzymania obywatelstwa polskiego jest 
dużym wyzwaniem, które stoi zarówno przed obec-
ną, jak i kolejnymi grupami rządzących. Tymczasem 
jest to najszybszy i najskuteczniejszy sposób rozwoju 
gospodarczego Polski. Demografii oraz dzietności nie 
zmienimy z dnia na dzień, a nasze społeczeństwo się 
starzeje. Dzięki imigracji możemy przyspieszyć wzrost 
gospodarczy, tak jak w krajach Europy Zachodniej. 
Z punktu widzenia Nowoczesnej imigracja z Ukra-
iny czy Białorusi jest bardzo cenna – ci ludzie szybko 
się aklimatyzują i poznają język, i to rokuje, że będą 
skutecznymi pracownikami i pełnoprawnymi obywa-
telami.

– A kobiecy aspekt rynku pracy? W jaki sposób się kształ-
tuje, co można zmienić?
– Warunkiem aktywizacji kobiet przede wszystkim 
jest dostęp do żłobków i przedszkoli. W Polsce pracu-
jących kobiet jest dużo mniej niż w Europie. Dopóki 
nie zapewnimy tym kobietom możliwości godzenia 



pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci, to one ani 
nie będą się tak aktywizować, jak kobiety na zachodzie 
Europy, ani nie będą się decydowały na rodzenie dzie-
ci. Badania pokazują, że największa aktywność kobiet 
jest właśnie tam, gdzie mogą łączyć wychowywanie 
dzieci z pracą zawodową – one wtedy czują się bez-
piecznie. Dzięki takim rozwiązaniom mogą realizo-
wać swoje ambicje, ale również nie czują się zależne 
od partnera. W związku z tym częściej decydują się 
na dzieci, bo wiedzą, że w razie czego sobie poradzą. 
Poprawia to dzietność.

– Co zmieniło 500 plus? Rzeczywiście przybyło w Polsce 
dzieci, a sytuacja rodzin zmieniła się na lepsze?
– W momencie, w którym w Polsce stawia się na za-
pomogi, my uważamy, że zasiłek dezaktywizuje ko-
biety, nie powodując przy tym zwiększenia dzietności. 
Raporty pokazują, że w roku 2017 ilość dzieci wca-

le nie wzrosła. Ta liczba zwiększyła się w 2016 roku 
dlatego, że decyzje o posiadaniu potomstwa po pro-
stu zostały podjęte wcześniej. Pomijając inne aspek-
ty, jak dostęp do żłobka czy kwestie mieszkaniowe, 
wiadomo, że wzrost dzietności Polaków nie nastąpi. 
A aktywność zawodowa kobiet jest obecnie najniższa 
od lat. Dlatego jak najszybciej należy tak „naprawić” 
funkcjonowanie państwa, aby programy socjalne nie 
zniechęcały kobiet do podejmowania pracy. Dlatego 
Nowoczesna proponuje program Aktywna Rodzina 
w miejsce 500+. 

Katarzyna Lubnauer – rocznik 1969, przewodnicząca 
partii Nowoczesna od 2017 roku. Związana z Łodzią. 
Córka profesor mikrobiologii i chemika. Wykładowca 
akademicki i matematyk. Ma męża Macieja i córkę 
Annę. Jest sternikiem morskim i instruktorem że-
glarstwa.

Konferencja prasowa z udziałem Jacka Burego
Medisept sp. z o.o. 
w Lublinie (podstrefa ekonomiczna)





biz-njus

CAVALIADA Tour 
Największe jeździeckie wydarzenie 
rangi europejskiej CAVALIADA Tour
już za nami. 15 lutego na terenie Targów 
Lublin SA wystartowała szósta edycja 
największego ogólnopolskiego wydarze-
nia sportowego poświęconego koniom. 
Oprócz pokazów oraz oferty handlowej 
odbyły się konkursy, do których zgłosiło 
się blisko 200 zawodników z 14 państw. 
Wcześniej tegoroczna CAVALIADA miała 
swoją odsłonę w Poznaniu, a na początku 
marca w Warszawie. Podziwianie przez 
cztery dni zmagań zawodników i koni to 
również możliwość zawarcia licznych 
znajomości biznesowych i podtrzymania 
dotychczasowych relacji. (geba) Lublin gospodarzem Mistrzostw 

Świata U-20!

Ponownie wielki sport zawita do 
Lublina. Arena Lublin będzie jednym 
z sześciu polskich stadionów, na którym 
odbędą się Mistrzostwa Świata w piłce 
nożnej do lat 20 w 2019 roku. Wybór 
padł na Polskę ze względu na perfekcyj-
nie napisaną aplikację oraz dobre relacje 
z PZPN. W czerwcu 2017r. Lublin był 
gospodarzem UEFA EURO U21 Polska 
2017. Lubelszczyznę odwiedziło wów-
czas kilka tysięcy sportowców i kibiców, 
w tym 4 tysiące Szwedów. Goście zna-
komicie wkomponowali się w koloryt 
miasta, zostawiając pieniądze w barach, 
restauracjach, hotelach a także odwie-
dzając Kazimierz Dolny i Nałęczów, co 
zostało uznane za turystyczny sukces 
roku. Tymczasem trwa sprzedaż biletów 
na mecz eliminacji Mistrzostw Europy 
UEFA EURO U21 2019 Polska – Litwa, 
który zostanie rozegrany 27 marca 2018 
na lubelskiej Arenie. (maz)

Nagroda za Mediolan 
Podczas gali czternastego już plebiscytu 

„Najlepsza Linia Lotnicza”, organizowa-
nego przez portal pasazer.com, wyróżnio-
ne zostało połączenie Lublin – Mediolan. 
Co ważne, konkurs uwzględnia przede 
wszystkim opinie pasażerów. Tytuł 
przyznawany jest przez kapitułę składa-
jącą się z przedstawicieli polskich portów 
lotniczych, ekspertów zajmujących się 
tą branżą oraz dziennikarzy. Połączenie 
lotniska w Świdniku z Malpensą koło 
Mediolanu umożliwia kontakty handlo-
we z północnymi Włochami, a także 
przepływ ruchu turystycznego. (maz)

Sokół w TOPR już 25 lat
Śmigłowiec W-3A Sokół wyproduko-
wany przez PZL Świdnik służy w Ta-
trzańskim Ochotniczym Pogotowiu 
Ratunkowym już ćwierć wieku. Sokół 
był darem Kancelarii Prezydenta Lecha 
Wałęsy na rzecz ratownictwa górskiego 
prowadzonego przez TOPR. W tym 
czasie maszyna wzięła udział w 600 
wezwaniach, co stanowi 30% akcji 
ratowniczych przeprowadzonych przez 
TOPR w Polsce. W latach 2015–2017 
kilkanaście razy wsparł akcje ratowni-
cze na Słowacji. Poza najwyższej klasy 
sprzętem ratującym życie, który Sokół 
ma na pokładzie, maszyna może podjąć 
bezpośrednie działania w najtrudniej 
dostępnych ścianach Tatr. Dzięki temu 
można udzielić pomocy, zanim po-
szkodowany znajdzie się w szpitalu, do 
którego trafia zaledwie w ciągu 30 mi-
nut. – Jubileusz potwierdza, jak dobrym, 
niezawodnym i efektywnym kosztowo 
śmigłowcem ratowniczym może być 
Sokół, występujący też w wersji ratow-
nictwa morskiego Anakonda i Głuszec, 
który może być wykorzystywany do 
poszukiwania i ratownictwa na polu 
walki – powiedział Krzysztof Krystow-
ski, wiceprezes Leonardo Helicopters 
w Świdniku. (geba)

Biznes siłą regionu 
7 marca w Lubelskim Centrum Konfe-
rencyjnym odbyło się spotkanie „Biznes 
Lubelskie w sieci. Lokalna gospodarka 
siłą regionu”. Jego głównym celem była 
dyskusja na temat dotychczasowych 
osiągnięć oraz planów gmin, powiatów 
i samorządu województwa lubelskiego 
w kontekście jakości współpracy z biz-
nesem oraz na rzecz biznesu. Gospoda-
rzem wydarzenia był Maciej Orłoś, który 
poruszał temat wykorzystania wirtualnego 
świata do budowania realnej rozpozna-
walności. Podczas konferencji podpisano 
deklarację współpracy ze wszystkimi 
starostwami województwa lubelskiego, 
dzięki którym zostaną powołane Powia-
towe Biura Biznes Lubelskie. Podpisano 
również porozumienie ze Szkołą Główną 
Handlową w Warszawie inaugurujące 
konkurs „Gmina na 5!”.. Konferencja 
była również okazją do prezentacji gminy 
Kurzętnik, w której w ciągu ostatnich 
pięciu lat zanotowano 20% wzrost gospo-
darczy zarejestrowanych przedsiębiorstw.  
Jednym z prelegentów koferencji był euro-
poseł Krzysztof Hetman. (geba)

Przyszłość dzisiaj
Kilkaset osób wzięło udział 6 marca na te-
renie Lubelskiego Parku Naukowo-Tech-
nologicznego w zorganizowanej już po raz 
piąty konferencji naukowo-poznawczej 

„CHECK IT”. To jedno z największych 
wydarzeń na Lubelszczyźnie z zakresu 
nowych technologii, które odbywa się 
w ramach Lubelskiej Wyżyny IT. Jest ono 
skierowane do licealistów, gimnazjalistów, 
a także nauczycieli informatyki. Przyszli 
fachowcy w zakresie IT m.in. mieli okazję 
spróbować swoich sił w tworzeniu gier 
komputerowych, programowaniu robotów 
oraz pisaniu aplikacji mobilnych. Konfe-
rencja organizowana jest przez Wydział 
Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu 
Miasta Lublin w ścisłej współpracy z in-
formatycznymi kołami naukowymi działa-
jącymi na lubelskich uczelniach wyższych, 
organizacjami informatycznymi oraz 
specjalistami z branży IT. (M.Vasylyev)

(mich) (pod)

Lublanka na urodziny
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Bychawie świętowała jubileusz 90-le-
cia swojej działalności. Specjalnie na tę 
okazję powstała nowa marka produktów 

– Lublanka. To linia produktów skiero-
wana do tych wielbicieli nabiału, którzy 
cenią produkty regionalne i nieposiada-

jące konserwantów. Na terenie Lubelsz-
czyzny mleczarnia posiada cztery sklepy 
firmowe, jeden w Bychawie, dwa w Lu-
blinie i jeden w Świdniku, oferujące 
cały wachlarz swoich produktów, wśród 
których najpopularniejszymi są twarogi 
i ręcznie formowane masło. (geba)

28 magazyn lubelski (53) 2018



30 czerwca 2018 r. każda firma otrzyma, bez potrzeby 
wnioskowania, nowy rachunek VAT w każdym z banków, 
w którym posiada rachunek rozliczeniowy bieżący lub 
pomocniczy. Nie może zrezygnować z takiego rachunku, 
może natomiast wnioskować o otwarcie więcej niż 
jednego takiego konta w danym banku. Nie ma znaczenia, 
czy firma jest aktywnym płatnikiem podatku VAT. 

1 lipca 2018 r. każdy bank udostępni przedsiębiorcom 
posiadającym rachunek VAT nowy rodzaj przelewu 
bankowego w PLN – przelew split payment (przelew 
płatności podzielonej/przelew VAT). Będzie się on różnił 
od standardowego zakresem informacji, tj. składając 
zlecenie, poza kwotą wartości brutto faktury, niezbędne 
będzie uzupełnienie informacji o kwocie VAT, numerze 
faktury oraz numerze identyfikacyjnym odbiorcy 
przelewu, którym w większości przypadków będzie 
numer NIP.     

Mechanizm podzielonej płatności zakłada rozdzielenie 
płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne 
rachunki – rachunek bankowy dostawcy oraz specjalny 
rachunek VAT. Mechanizm jest dobrowolny i to płatnik 
zdecyduje, czy opłaci fakturę w dotychczasowej formie 
czy zastosuje przelew split payment. Fakturę będzie 
można zapłacić mechanizmem podzielonej płatności 
w całości lub w części – obowiązuje pełna dowolność 
w tym zakresie.

Płatnik faktury, o ile wybierze sposób płatności 
split payment, nie będzie rozdzielał płatności, 
będzie dokonywał jednego przelewu na dotychczas 
wykorzystywany numer rachunku odbiorcy podany na 
fakturze. Bank obciąży kwotą VAT rachunek VAT, uzna 
tą kwotą rachunek rozliczeniowy, a następnie wyśle 
jeden przelew do odbiorcy, obciążając pełną kwotą 
rachunek rozliczeniowy. Tym samym na rachunku 
rozliczeniowym zostanie zarejestrowana dodatkowa 
transakcja uznania kwotą VAT z rachunku VAT. 
Odbiorca płatności musi zaakceptować przychodzącą 
transakcję. 

Mechanizm podzielonej płatności będzie miał 
zastosowanie dla płatności za pojedynczą fakturę. 
Oznacza to, że jeżeli obecnie firma wykorzystuje zasadę 
łączenia płatności za faktury do jednego odbiorcy, 

należy przeanalizować, czy zmiana tego zwyczaju oraz 
zastosowanie split payment będzie dla firmy korzystne. 

Na rachunek VAT będą mogły wpływać środki pieniężne 
pochodzące jedynie z tytułu: zapłaty VAT, zwrotu kwoty 
VAT (wynikającej z korekty), zwrotu VAT przez Urząd 
Skarbowy oraz przelewu środków między własnymi 
rachunkami VAT w tym samym banku. Właścicielem 
środków zgromadzonych na rachunku VAT jest firma, 
niemniej jednak ma ona ograniczoną możliwość 
korzystania z tych środków. Będą one mogły być 
wypłacone wyłącznie w celu dokonania wpłaty VAT do 
US, płatności VAT na rachunek VAT dostawcy lub  zwrotu 
kwoty VAT (wynikającej z korekty) oraz przelewu 
środków między własnymi rachunkami VAT w tym 
samym banku. Każde z obciążeń tego rachunku (poza 
indywidualną decyzją Urzędu Skarbowego dotyczącą 
przeksięgowania środków) będzie mogło zostać 
zrealizowane wyłącznie przelewem split payment. 

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, będzie miał duży wpływ na 
bieżącą działalność polskich firm. Wielu przedsiębiorców deklaruje, że nie będzie 
z niego korzystać, nie zdając sobie sprawy z tego, że decyzja nie będzie leżała po ich 
stronie, lecz po stronie kontrahentów, czyli płatników faktur.

Marta Postek
Dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej 
w Banku Millennium

Split payment,  
czyli mechanizm podzielonej płatności 



  Peugouet 5008

moto

tekst i foto Piotr Nowacki

W momencie rzucił się w oczy duży grill z uko-
śnymi lampami wykonanymi w technologii Full 
LED, które doskonale sprawdzają się w jeździe 
nocnej. Nie mniejsze zainteresowanie wzbudza tył 
nowego 5008. Dwie końcówki wydechowe umiesz-
czone po obu stronach zderzaka oraz lampy ledowe 
z motywem trzech pazurów nadają mu sportowego 
charakteru. Dodatkowymi elementami dodającymi 
mu rasowości są 19” felgi oraz osłony nadkoli. Na-
malowane na słupkach międzydrzwiowych współ-
rzędne geograficzne określają położenie światowej 
stolicy mody Paryża. I faktycznie dużym szykiem 
nowy 5008 może namieszać na rynku popularnych 
obecnie SUV-ów. 

Zaglądamy do wnętrza. Zajmujemy miejsce za 
kierownicą i od razu zaskoczenie. Kierownica jest 
mała i o nieregularnych kształtach, spłaszczona 
z góry i z dołu, nie ma to jednak ujemnego wpły-
wu na prowadzenie auta – wręcz przeciwnie, auto 
szybciej reaguje na manewry kierownicą nawet przy 
ograniczonym ruchu rąk. Łopatki do zmiany biegów 

są umiejscowione na stałe przy kolumnie kierownic. 
Nie wędrują za nią w czasie manewru skręcania, co 
jest bardzo dobrym rozwiązaniem podczas jazdy. 
Wiemy, gdzie znaleźć wyższy, a gdzie niższy bieg.

Duża przegroda pomiędzy pasażerem a kierują-
cym jest charakterystyczna dla tego modelu. Pro-
ducent, zabudowując tę przestrzeń, opracował szereg 
rozwiązań, które ulepszają funkcjonalność Peugeota, 
czyniąc go autem przyjaznym w podróży. W pod-
łokietniku umieścił duży schowek klimatyzowany, 
w którym możemy zmieścić nawet dwulitrową bu-
telkę. Ogólna pojemność schowków to aż 38 l. 

Na konsoli umieszczono elektryczną dźwignię 
zmiany biegów (skrzynia biegów automatyczna), 
a patrząc w kierunku podszybia, widzimy klawia-
turę wręcz fortepianową, daje nam ona możliwość 
korzystania z urządzeń służących do sterowania m.in. 
telefonem, multimediami, klimatyzacją, nawigacją, 
temperaturą podgrzewanych foteli. Przy jeździe przez 
kilkadziesiąt kilometrów, z uwagi na ergonomikę, 
możemy tym wszystkim sterować, nie odrywając 

KRÓLEWSKI SUV

Po okresie niebytności marki Peugeot 
na lubelskim rynku doczekaliśmy się jej 
powrotu. Udajemy się na ul. Grabskiego 
w Lublinie do firmy PRASEK celem zoba-
czenia nowego dziecka i pobawienia się 
z nim. Czekający na nas SUV Peugeot 5008 
w kolorze białym Banque od razu zwrócił 
na siebie uwagę. 
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wzroku od drogi. Te same czynności możemy wyko-
nać na dużym 8-calowym wyświetlaczu, ale uważam 
to za mniej bezpieczne rozwiązanie w trakcie jazdy. 

Fotele kierowcy, jak i pasażera wyposażono 
w system masaży, których rodzaj, jak i intensywność, 
każdy może określić i dobrać sobie indywidualnie. 

Przy rozglądaniu się po kabinie zaskoczenie budzi 
jej przestronność. Niewątpliwe wrażenie robi szklany 
dach, a wpadające przezeń naturalne światło czyni ją 
jeszcze większą niż jest w rzeczywistości.

Pasażerowie zajmujący miejsca z tyłu mają trzy 
niezależne regulowane fotele. Trzeci rząd siedzeń, bo 
jest to wersja siedmiomiejscowa, jest funkcjonalnie 
rozwiązany. W pozycji schowanej w podłogę bagażni-
ka nie ograniczają dużo przestrzeni bagażowej, której 
minimalna pojemność wynosi 780 l. Jeżeli jednak 
podróż jest daleka i zabieramy dużo bagażu, możemy 
je bez problemu zdemontować i zostawić w garażu.

Ruszamy – i już pierwsze miłe zaskoczenie, wy-
ciszenie kabiny robi wrażenie. Zwrotność auta też. 

Jednostka napędowa, silnik o pojemności 1,6 o mocy 
165KM, fajnie przyśpiesza. Nawet jak na auto o tych 
gabarytach wynik jest zadawalający – 9,2 s/100 km 
(jak podaje producent) to dobre osiągnięcie. Bez 
wątpienia wpływ na to ma masa własna pojazdu, 
wynosząca niecałe 1400 kg. To niedużo, gdy patrzy 
się na gabaryty auta. Zawieszenie auta, jak na francu-
ski koncern przystało, jest bardzo komfortowe, auto 
nawet w szybkich zakrętach nie przechyla się nad-
miernie, dając poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

Podsumowując weekend z 5008, możemy stwier-
dzić, że jest to auto biznesowo-rodzinne, a współ-
rzędne geograficzne opisane na bocznych słupkach 
nowego SUV-a, które wskazują Paryż, miasto mody, 
bez wątpienia są określeniem klasowej stylistyki tego 
modelu. 

Dziękujemy za udostępnienie samochodu te-
stowego Autoryzowanemu Dealerowi MiR Prasek 
z Lublina. 
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podróże

W sierpniu 2017 roku pojawiła się możliwość 
bezpośredniego lotu z lubelskiego lotniska na 

międzynarodowe lotnisko w Kijowie. Warto wybrać 
się do stolicy Ukrainy chociażby po to, aby posłuchać 
bijących dzwonów w jednej z wielu znajdujących się 

tu cerkwi, poczuć zapach sprzedawanych na ulicy 
gorących wypieków, zmierzyć się z monumentalnością 

socrealizmu, nacieszyć oczy kwitnącymi kasztanami 
w licznych miejskich parkach, odwiedzić 

najsłynniejszą aleję miasta i stanąć na Majdanie, 
gdzie Ukraińcy wywalczyli sobie niezależność. 

KIJÓW 
– MIASTO ZŁOTYCH KOPUŁ 

I POMARAŃCZOWEJ REWOLUCJI
tekst Valerii Koziuba | foto Valerii Koziuba, Anna Syrota

Ponad Dnieprem, między jary,
Zasiadł dumnie Kijów stary;
Tam złocone monastery,
A w nich czerńce staro-wiery;
A gościńcem do Kijowa
Płyną maże z miodem, z zbożem;
A po Dnieprze, niby morzem,
Z puszcz poleskich spławy drzewa. 

Słowa Wincentego Pola dokładnie opisują dawny 
Kijów: taki sam Dniepr, te same kościoły i klasztory. 
Jednak to nie wszystko, z czego znana jest stolica 
i największe miasto Ukrainy, w którym mieszka 
prawie 3 miliony ludzi.
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Kijowskie Champs 
Élysées

Port lotniczy Kijów-Żulany, na którym ląduje-
my samolotem z Lublina, znajduje się w odległo-
ści 13 km od centrum Kijowa. Z daleka widać na 
horyzoncie charakterystyczne kopuły cerkwi, któ-
rych w Kijowie jest kilkanaście. Do centrum mia-
sta można dojechać taksówką, co kosztuje 80–120 
hrywien (równowartość 10–15 zł). Każdy, kto po 
raz pierwszy przyjeżdża do Kijowa, ma obowiązek 
odwiedzić główną ulicę miasta – Chreszczatyk. Ten 
liczący 1200 trakt już w średniowieczu łączył głów-
ne punkty miasta. Przez stulecia była to najbardziej 
reprezentacyjna aleja Kijowa ze wspaniałymi budyn-
kami – m.in. z Domem Kontraktowym, w którym 
znajdowały się stoiska polskich kupców, z giełdą 
i bankami. W 1892 roku została otwarta pierwsza 
w Imperium Rosyjskim sieć tramwajowa. Co prawda, 
na samym Chreszczatykie w 1934 tramwaje zostały 
zastąpione trolejbusami. W czasie II wojny światowej 
budynki wzdłuż ulicy zostały wysadzone w powietrze. 
Podczas odbudowy w latach 50. w miejscu zabytko-

wej architektury stanęły monumen-
talne eklektyczne gmachy w stylu 
„stalinowskiego empire”. Otoczenie 
urozmaicają czynne do dziś okaza-
łe fontanny. W sobotę, niedzielę 
i święta na ulicy zamiera ruch kołowy 
i Chreszczatyk staje się deptakiem.

Symbole miasta
Przechodząc 
przez plac Nie-

podległości, 
który 

w 2004 r. i 2005 r. stał się świadkiem pomarańczo-
wej rewolucji, warto skręcić w lewo i pójść w górę 
ulicy. Mijając zabytkowe kamienice z ulokowanymi 
na parterze sklepami i kawiarniami, dojdziemy do 
Soboru Mądrości Bożej (Sobór Sofijski). Według le-
gendy, w tym miejscu było pole, na którym Jarosław 
Mądry w 1036 roku pokonał Pieczyngów, po czym 
zbudował tu sobór. Obok znajduje się dzwonnica 
i pomnik hetmana Bohdana Chmielnickiego. Nie-
co dalej widać złote kopuły monasteru św. Michała 
Archanioła, a jeszcze dalej znajduje się ul. Zjazd św. 
Andrzeja. Współczesną nazwę otrzymał od zbudo-
wanej u szczytu ulicy w połowie XVIII wieku cer-
kwi św. Andrzeja. Wzdłuż całego zjazdu znajdują 
się stoiska handlowe, teatry, galerie i muzea m.in. 
Muzeum Jednej Ulicy (poświęcone właśnie ul. Zjazd 
św. Andrzeja) i Muzeum Michaiła Bułhakowa, autora 
„Mistrza i Małgorzaty”, który w Kijowie się urodził 
i mieszkał, zanim przeprowadził się do Moskwy.

Pozycją absolutnie obowiązkową jest Ławra Pe-
czerska – prawosławny kompleks sakralny, którego 
najstarszy monaster powstał w 1051 r. w jaskini. 
Dziś klasztor króluje nad Kijowem, jego kopuły 
dobrze widać z drugiego brzegu Dniepru. Zespół 
składa się z ponad dwudziestu budynków, w tym 
z wielu cerkwi. Ławra Peczerska jest również siedzibą 
zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego 
Patriarchatu Moskiewskiego. 

Na liście symboli współczesnej historii nie po-
winno zabraknąć Muzeum Czarnobylskiego, które 

zostało otwarte w 1992 r., 
sześć lat po katastrofie 
elektrowni jądrowej. 
Znajduje się w specjal-
nie zaadaptowanym bu-
dynku straży pożarnej 
przy ul. Khoryva 1. 

Na ekspozycję składają 
się zdjęcia i filmy przed-

stawiające mieszkańców Pry-
peci  i okolicznych wiosek, 

którzy byli zmuszeni opuścić 
swoje domy. Przed muzeum sto-
ją dwa samochody transportowe, 

które brały udział w akcji ratun-
kowej. Symbolem tego miejsca jest 

obumarła w połowie jabłoń.

Pierzynka ze 
śmietany

Kiedy poczujemy zmęczenie, to war-
to coś zjeść, zwłaszcza jeśli mamy do 
dyspozycji tradycyjną kuchnię ukraiń-
ską. I nie ma znaczenia, że Ukraińcy 
polewają śmietaną wszystko. A jeśli 
nie poleją, to podadzą do popicia 
lub zjedzenia w szerokim kieliszku. 
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Niekiedy jest tak gęsta, że trzeba ją kroić nożem. 
Najważniejsze, że jedzenie jest tylko świeże i naj-
smaczniejsze. Gorący barszcz, soczyste pierogi – je-
śli tego nie spróbujemy, to tak jakbyśmy nie byli 
na Ukrainie. Wśród zup króluje barszcz ukraiński 
z dużą ilości kapusty, buraków, marchwi i mięsa 
oraz pożywna soljanka – zupa rybna przygotowana 
na bazie bulionu. Wśród przekąsek na ciepło bar-
dzo wysokie notowania u smakoszy mają czeburki 
– smażone pierogi z nadzieniem z baraniny, pierogi 
na słodko, czyli wereniki oraz pielmieni – pierogi 
z mięsnym nadzieniem. Każdy, kto był w Kijowie, 
wspomina tamtejszy chleb. Dokładnie taki, jak kie-
dyś był w Polsce – upieczony na złoto, z chrupiącą 
skórką i zjedzony w pół drogi do domu.

U Szewczenki  
pod kasztanami

A co zaplanować na koniec pobytu w Kijowie ? 
Koniecznie dwa parki. Pierwszy z nich jest imienia 
ukraińskiego wieszcza – Tarasa Szewczenki. Został 
założony w 1890 roku i usytuowany jest naprzeciw-
ko głównego budynku Kijowskiego Uniwersytetu 
Narodowego imienia Tarasa Szewczenki – stąd na-
zwa. Dlaczego mieszkańcy Kijowa i turyści tak lubią 
tu przychodzić? Jego aleje chronią przed zgiełkiem 
miasta, a rozłożyste kasztany przed palącym słoń-
cem. Park jest jednym z najmniejszych (5,4 ha), ale 
najbardziej lubianym. Z pomnikiem poety, placem 
zabaw, wygodnymi ławkami, fontannami i emeryta-
mi-szachistami – wszystko to łączy się w tym jednym 
kameralnym miejscu. 

Drugi park – Holosiyvsky, park imienia Mak-

sima Rylskiego. Znajduje się w południowej części 
Kijowa i zajmuje obszar ponad 140 ha. Został zało-
żony w 1957 roku i jest częścią podmiejskiego lasu, 
który kiedyś otaczał miasto. Znajduje się tu kaskada 
z czterech stawów o powierzchni około 6 ha, położo-
na wzdłuż doliny potoku Orzechowatka. Na dolnym 
stawie jest niewielka przystań, z której latem można 
popływać na katamaranie. Na terenie całego parku 
znajdują się liczne place zabaw (właściwie są przy 
każdej ulicy i w każdej dzielnicy na terenie całego 
Kijowa), kawiarnie, restauracje. Zimą to wszystko 
zamarza – i jeśli jest mgła, to przed oczami rozgrywa 
się fascynujący spektakl.

Kijów na każdy portfel
Kijowskie metro ma nie tylko trzy linie łączące 

większość atrakcji turystycznych, ale jest też jednym 
z najtańszych na świecie. Zamiast biletów kupujemy 
żeton na jeden przejazd, który w przeliczeniu kosztu-
je około 70 groszy. Wejście do większości zabytków 
i muzeów jest bezpłatna. Jeśli zamierzamy wspiąć 
się na dzwonnicę Soboru Mądrości Bożej, odwiedzić 
taras widokowy cerkwi św. Andrzeja, kupić kilka 
małych pamiątek po drodze do restauracji z kuch-
nią ukraińską, w której zjemy całkiem obfity obiad, 
to wydamy na to nie więcej niż 100 zł. W Kijowie 
znakomicie sprawdza się transport Uberem – ceny 
są ustalane z góry i konkurencyjne dla taksówek. 
To dobra alternatywa np. dla rodziców z dziećmi 
w wózkach. Przejazd chodnikami oraz pokonanie 
krawężników w Kijowie wymaga nie lada sprytu 
i siły. O wiele łatwiejsze wydaje się kupienie biletu 
na lot ze Świdnika do Kijowa. Zwłaszcza jeśli kosz-
tuje niecałe 40 zł. 
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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 star-
szych na niedosłuch cierpi aż 74% badanych. Niedosłuch 
nie jest już wyłącznie domeną seniorów, dotyka tak-
że młodzież i małe dzieci. Już co czwarty polski nastola-
tek 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. Dru-
gim powodem jest wszechobecny hałas: godziny spędzone 
ze słuchawkami w uszach, spacery po ruchliwych i gwarnych 
ulicach, harmider podczas koncertów i imprez, praca w fa-
bryce 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 je-
steś w stanie zlokalizować jego kierunku? Odczuwasz brzę-
czenie, bądź szumienie w uszach?

SŁUCH POD LUPĄ
Ludzki układ słuchowy jest bardzo złożony, a gdy zaczy-
na szwankować, nie wystarczy po prostu założyć dowol-
ny aparat słuchowy, włączyć go i ustawić głośność. Aby jak 
najlepiej wykorzystać słuch, należy zacząć od wizyty u spe-
cjalisty. Zbada on słuch, wypyta o styl życia i wspólnie z pa-
cjentem znajdzie najlepsze rozwiązanie. Badanie słuchu 
jest bezbolesne, szybkie i bezpłatne. Często skutecz-
nym rozwiązaniem otwierającym drzwi do świata dźwię-
ków, które wydawały się bezpowrotnie utracone, może 
okazać się aparat słuchowy.

APARAT NIE TAKI STRASZNY
W Polsce aparaty słuchowe, bez względu na wiek oraz ro-
dzaj niedosłuchu są refundowane przez NFZ oraz alternatyw-
nie przez PCPRy. Współczesne aparaty słuchowe to maleńkie 
cuda techniki. Ich czułe mikrofony koncentrują się na mowie, 
jednocześnie wytłumiając hałasy otoczenia. Mogą one być re-
gulowane za pośrednictwem smartfona, współpracują też  
z wieloma innymi urządzeniami elektronicznymi, z których ko-
rzystamy na co dzień. Są prawie niewidoczne lub zminiatury-
zowane do eleganckich i estetycznych kształtów, a ich obsłu-
ga jest bardzo prosta.

Aparaty słuchowe dopasowane do możliwości słuchowych i po-
trzeb pacjenta pomagają słyszeć optymalnie w różnych sytu-
acjach i w każdych warunkach akustycznych. Ich noszenie po-
woduje mniejszy wysiłek słuchowy, łatwiejsze zapamiętywa-
nie 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 niedo-
słyszących. Zaczynają czuć się bezpieczniej, wraca ich pew-
ność siebie oraz radość życia.

Na naszym słuchu polegamy w wielu różnych sytuacjach życio-
wych, dlatego nie zapominajmy go cenić i chronić. 

                                            Infolinia: 814 714 004 



Ford EcoSport   
moto

tekst i foto Grzegorz Śliwicki, archiwum Ford

Ford EcoSport to najnowszy model (choć już 
druga generacja) jaki amerykański koncern moto-
ryzacyjny zaproponował swoim klientom na polskim 
rynku. Dotychczas już był dostępny na rynku państw 
europejskim, jednak rynek polski , był przez produ-
centa traktowany odmiennie . Po raz pierwszy rów-
nież dostępny jest w usportowionej wersji ST-line ze 
zmienionymi zderzakami, nakładkami na progi oraz 
dedykowanymi felgami.

Testowany przez nas model w wersji ST – line 
jest jednostką wyglądem przypominającą trochę inne 
modele tej marki: Kugę i Edge (m.in. przez klosze 
lamp i charakterystyczny kształt osłony chłodnicy). Ale 
ten model zaskakuje prześwitem, który jest znacznie 
większy niż u swojej „większej” siostry Kugi. Ta wy-
sokość Ecosport-a jest dość przydatna przy wsiadaniu 
czy wysiadaniu -nie wpadamy jak do sedana. Niższe 
osoby będą musiały trochę podnieść nogę aby się w nim 
umiejscowić ale jest to do pokonania.

Zasiadamy za kierownicą i naszą uwagę od razu 
zwraca panoramiczny dach w który wyposażony jest 
Ford EcoSport ST - line . To bardzo dobry pomysł. 
Tego typu dach wizualnie bardzo pasuje do tego auta, 
patrząc na niego zarówno z zewnątrz ale również od 
środka. Dzięki temu rozwiązaniu kabina sprawia wraże-
nie dużo obszerniejszej dając większe poczucie komfortu 
osobom, które lubią wokół siebie przestrzeń. Dodat-
kowo wnętrze kabiny wykonane jest z dobrej klasy 
materiałów przez co uzyskujemy poczucie zasiadania 
w klasie wyższej. 

Jednostka napędowa to silnik 1,0 EcoBoost  - po-

jemnościowo niewielki ale  to nadal bardzo żwawa jed-
nostka. Zadawalająca się spożyciem paliwa na poziomie 
7,1 l / 100 km w cyklu mieszanym z przewagą podczas 
jazdy po mieście. 

Pojemność bagażnika wynosi 362 l i zaskoczeniem 
może być sposób otwierania. Klapa bagażnika otwiera 
się nie tak jak zawsze do góry, ale podobnie jak drzwi - 
na bok. Klamka została umieszczona w prawym kloszu 
lampy tylnej, co dla niewtajemniczonych jest trudne do 
zlokalizowania. Rozwiązanie złe czy też dobre tradycyj-
nie może mieć tylu zwolenników co i przeciwników. 
Z racji gabarytów auta, aby nie zabierać przestrzeni 
bagażowej, producent przewiduje możliwość opcjo-
nalnego zawieszenie koła zapasowego na tylnej klapie. 

Podsumowując ecosporta możemy go sklasyfikować 
jako poważnego gracza w klasie Crossover ów jako auto 
nie tylko do miejskiej dżungi. 

Dane techniczne producenta;
Silnik: 1.0 EcoBoost MT (125 KM)
Typ silnika: benzyna, 3 cylindry
Pojemność silnika: 999 cm3
Moc silnika: 125 KM
Maksymalny moment obrotowy: 170 Nm
Prędkość maksymalna: 180 km/h
Przyspieszenie (0-100 km/h): 12.7 s
Pojemność zbiornika paliwa: 52 l
Zużycie paliwa w cyklu mieszanym na 100 km: 5.3 l
Średnica zawracania: 10.6m
Prześwit: 200 mm
Maksymalna pojemność bagażnika: 705 l
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Doświadczyć 
nowego, niezwykłego 
i porywającego

turystyka

Karta turysty
Taką ofertę prezentuje z całą pewnością województwo 
lubelskie z wachlarzem przyjemnych i atrakcyjnych 
turystycznie miejsc. Stolica regionu Lublin ma wie-
le propozycji dla zainteresowanych kulturą i sztuką, 
dla tych, dla których zwiedzanie stanowi możliwość 
wspólnego czasu z najbliższymi, ale również dla tych, 
którzy pragną połączyć jedno z drugim. Dobrym i ta-
nim rozwiązaniem pozwalającym na poznanie miasta 
jest funkcjonująca od zeszłego roku „Karta turysty”. 
To nie tylko oszczędność finansowa, ale również pod-
powiedź, które miejsca na mapie turystycznej Lublina 
warto odwiedzić w pierwszej kolejności. 

Ciekawą propozycję, zarówno dla mieszkańców, jak 
i turystów pragnących zagospodarować wspólny czas 
ze swoimi pociechami, stanowi wydany przez LROT 
przewodnik „Pokaż dziecku Lublin”, którego autorka-
mi są Marta i Natalia Ryczkowskie. Znajdziemy w nim 
klucz do interesującej podróży z dzieckiem po mieście. 
Perspektywa mamy i córki i ich osobiste polecenie 
sprawią, że wybierzemy miejsca, które na pewno nas nie 
rozczarują, a pozostawią miłe wrażenia na kolejne lata. 

Lublin jest miastem kultury. Pomimo peryferyjnego 
położenia oferuje wiele ciekawych wydarzeń kultural-
nych: koncertów, wystaw, spektakli. Warto zatem zaj-
rzeć na strony Centrum Spotkania Kultur, Muzeum 
Lubelskiego, Galerii Labirynt, Warsztatów Kultury, 
Galerii Białej, Teatru im. J. Osterwy, Teatru NN czy 

Rozdroży. Oferta tych instytucji niejednokrotnie za-
dziwi nas różnorodnością i wartością realizowanych 
wydarzeń. Doświadczanie atmosfery miasta to rów-
nież spacer staromiejskimi uliczkami, które poprzez 
autentyczność znajdujących się na nich budynków 
przenoszą nas w czasy już minione. Dlatego zanim 
wybierzemy się na zwiedzanie Starego Miasta, warto 
odwiedzić informację turystyczną. Tam można zaopa-
trzyć się w mapy i informatory, a także nabyć pamiątki 
i ciekawe wydawnictwa. 

Pomimo tak wielu atrakcji nie wszyscy chcą spędzać 
czas w otoczeniu miejskich murów, dlatego poszu-
kują miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, pięknych 
krajobrazowo i oferujących możliwości aktywne-
go wypoczynku. Warto więc wybrać się na rower, 
korzystając ze świetnie przygotowanych ścieżek ro-
werowych, które prowadzą wzdłuż rzeki Bystrzycy 
i wokół Zalewu Zemborzyckiego. Mnóstwo wrażeń 
czeka na tych, którzy wybiorą się na spływ kajako-
wy Bystrzycą. W wiosenny dzień na pewno trzeba 
odwiedzić Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogród Bota-
niczny znajdujące się w granicach miasta. Mnóstwo 
pozytywnych wrażeń i różnorodne atrakcje zapewnią 
odpowiedni i twórczy wypoczynek wszystkim, któ-
rzy odwiedzą Lublin na chwilę lub na dłużej.

Szczegółowe kalendarium na 
www.lublintravel.pl

Pierwsze promienie słońca nastrajają do myślenia o wypoczynku, rodzinnych wyprawach i ciekawym 
spędzeniu czasu w oderwaniu od codziennych obowiązków. Naszą uwagę przyciągają piękne zdjęcia 
z podróży, oglądamy programy podróżnicze, szukamy inspiracji w przewodnikach, na blogach lub 
stronach internetowych. Modą stało się poszukiwanie miejsc odległych, w których byli już nasi znajomi, 
gdzie słońce, plaża bądź góry zapewnią nam oczekiwany wypoczynek. Najczęściej wybieramy miejsca 
standardowe, o których przywykliśmy myśleć, że są atrakcyjne turystycznie. Mimo że często oferują 
nam zatłoczone plaże, nadmiar turystów, niewystarczającą infrastrukturę i byliśmy tam już wielokrotnie. 
Decydujemy się na kolejne spędzenie czasu w sposób znany, który nie spełnia naszych oczekiwań i męczy 
powtarzalnością. Jak wyjść ze strefy komfortu i dać sobie szansę na doświadczenie czegoś nowego, 
niezwykłego i porywającego?

tekst Dorota Lachowska | foto archiwum
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Lublin 
w roli  
Krakowa

kultura

 foto  Łukasz Borkowski

Po raz kolejny filmowcy wybrali Lublin na plan fil-
mowy. „Drogi wolności” to nowy serial produkowany 
przez TVP SA, w którym lubelskie Stare Miasto gra 
Kraków. Akcja filmu rozgrywa się w Polsce po odzy-
skaniu niepodległości, w okresie walki o prawa kobiet. 
Głównymi bohaterkami są trzy siostry Biernackie, któ-
re postanawiają założyć tygodnik „Iskrę”. To również 
opowieść o tym, jak po 120 latach niewoli ludzkie losy 
splatają się z historią. 
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W lutym zostały nakręcone m.in. plenerowe sceny 
zimowe obrazujące wydarzenia rozgrywające się w 
okresie świąt Bożego Narodzenia. W filmie zoba-
czymy również wnętrza – drukarnię znajdującą się 
w Domu Słów na Żmigrodzie oraz Starą Aptekę 
przy ulicy Grodzkiej.
Dlaczego właśnie Lublin? Producenci uważają, że 
Lublin ze względu na oryginalną zabudowę Sta-
rego Miasta ma niepowtarzalny przedwojenny 
charakter. Dzięki temu niektóre ulice, zaułki, ka-
mienice przypominają Kraków. W serialu zagrały 
takie ulice jak Podwale, Jezuicka, Gruella, Złota, 

Dominikańska, Grodzka i Krakowskie Przedmie-
ście. 
Pomysłodawcą serialu jest Stanisław Krzemiński, 
reżyserem Maciej Migas, który ma na koncie m.in. 
komediodramat „Żyć nie umierać”. W rolę głów-
nych bohaterek, Maryni, Aliny i Lali, wcieliły się 
aktorki młodego pokolenia: Paulina Gałązka, Kata-
rzyna Zawadzka i Julia Rosnowska. W jednej z ról 
zobaczymy również Annę Polony. Zdjęcia realizo-
wane są także w Krakowie, Poznaniu i Warszawie. 
Do Lublina filmowcy wrócą wiosną. Pierwszy od-
cinek serialu zobaczymy jesienią tego roku. (geba) 
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Konkurs o statuetkę „Lubelskiego Orła Biznesu” Pracodawców Ziemi 
Lubelskiej ma na celu prezentację i promocję najlepszych, najbardziej 
dynamicznych firm oraz osobowości działających w naszym województwie, 
a także stymulowanie pozytywnego współzawodnictwa.

Statuetki Orła są znakiem jakości przedsiębiorcy, ważnym potwierdzeniem 
szczególnych umiejętności zarządzania, doskonałego wyczucia rynku oraz 
odwagi w podejmowaniu nowych wyzwań gospodarczych. „Lubelski Orzeł 
Biznesu” to również symbol wysokich standardów przedsiębiorczości i 
zasad uczciwej konkurencji.

Jako koordynator konkursu niezmiernie cieszę się, że organizujemy 
jubileuszową XV edycję, która jest nie tylko znakiem trwającej od piętnastu 
lat tradycji podtrzymywanej przez przedsiębiorców, ale także znakiem 
prestiżu i jakości, której symbolem 
są statuetki. To nagroda, którą 
posiadają najlepsze, najbardziej 
znane i cenne dla województwa 
przedsiębiorstwa. 

Termin składania zgłoszeń upływa 
z dniem 15 kwietnia 2018 roku. 
Więcej informacji na stronie 
internetowej http://pracodawcy.
lublin.pl/zaproszenie-udzialu-
konkursie/ 

dr Mariusz Filipek 
p.o. Prezesa Zarządu

R e k l a m a

Pracodawców Ziemi Lubelskiej

Lubelski 
Orzeł Biznesu



kultura – okruchy

Lublin z różnych stron
Wystawa fotograficzna „Lublin z marszu” członków Klubu Turystyki Pieszej „Niezależni” 

to prezentacja niezwykłych zdjęć, które zaprezentowano w Galerii Po 111 Schodach w 
MDK przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie. Autorzy – Magdalena Grela-Tokarczyk, 
Krzysztof Dudek i Jerzy Frąk – pokazują Lublin z mało znanej, a nawet mało dostępnej 
strony. Nocne zdjęcia z dachu hotelu „Victoria”, trakcja elektryczna z Lublinem w tle, 
zaułki starych Bronowic czy wieża na Bramie Krakowskiej po sąsiedzku z superksiężycem 
na niebie to tylko niektóre z zatrzymanych w kadrze sytuacji. Wiele z pokazanych miejsc 
wkrótce może zniknąć, wiele z nich zmienia swój wygląd. Wernisaż zgromadził duże 
grono wielbicieli fotografii, Lublina i samych autorów. A do tego, co wydarzyło się w 
galerii, jak ulał pasuje przysłowie: „Lepiej jeden raz zobaczyć, niż sto razy usłyszeć”. (was)

Artyści Lublina

Jest niekwestionowanym autorytetem, twarzą lu-
belskiego środowiska fotograficznego, znakiem, marką, 
jakością. Lucjan Demidowski nieustannie zaskakuje w 
swoich pracach prostotą, którą od kilkudziesięciu lat 
odkrywa w fotografii, a poprzez nią – nowe obszary i 
sposób fotografowania. Kolejny prosty pomysł – portrety 
przyjaciół artysty. Czarno-białe kadry i charakterystycz-
ne dla każdego z bohaterów sposób stania, siedzenia, 
opierania się. No i mamy całkiem spory ładunek emocji 

– w twarzach, spojrzeniach, gestach. „Artyści Lublina” 
– kameralna wystawa, którą można oglądać i zachwycać 
się w Domu Kultury LSM w Lublinie. (gras)

(vas)

Premiera w Andersenie
„Księga Dżungli”, historia napisana przez 

laureata Nagrody Nobla Rudyarda Kiplinga, 
w nowej odsłonie na scenie Teatru im. H.Ch. 
Andersena w Lublinie. A to wszystko dzię-
ki utalentowanemu zespołowi aktorów pod 
kierunkiem Jakuba Roszkowskiego, Zdaniem 
reżysera, „Księga Dżungli” to nie tylko histo-
ria o Mowglim – chłopcu, którego wycho-
wały zwierzęta, ale raczej osobiste przeżycia 
i doświadczenie samego Kiplinga, który był 
zmuszony dorastać daleko od rodziny. Temat 
aktualny, zwłaszcza w kontekście problemów 
związanych z uchodźctwem. Wprawdzie 
spektakl przeznaczony jest dla widzów od 
10 roku życia, jednak odnosimy wrażenie, 
że w świecie teatru dla dzieci powstał teatr 
dla dorosłych. Pozbawiony  infantylizmu i 
uproszczeń, stawiający przed nami trudne 
pytania. A mimo tego realizmu jest tu dużo 
magii – w scenografii, operowaniu światłem 
i grze aktorskiej. Chciałoby się powiedzieć, że 
to spektakl dla całej rodziny, ale rodzice spo-
kojnie mogą wybrać się sami. (maz)

OBRAZ-OBIEKT

Tym razem Galeria 72 Muzeum Ziemi 
Chełmskiej prezentuje wystawę „OBRAZ-

-OBIEKT”. Prawie 80 prac autorstwa 37 au-
torów, którzy mieszkają poza granicami kraju 
(m.in. Kazimierza Głaza z Kanady i Tomka Ka-
wiaka z Francji), artystów już nieżyjących (m.in. 
Jana Berdyszaka), a także twórców zagranicz-
nych. Jak zaznaczają kuratorzy wystawy Jagoda 
Barczyńska i Ireneusz Pradun, mamy tu do 
czynienia nie tylko z konglomeratem autorów, 
narodowości, pokoleń, ale przede wszystkim z 
ujawnieniem pokrewieństwa lub odmienności 
myśli i postaw w obszarze sztuki. Prezento-
wane prace opatrzone są datami od 1968 do 
2018 roku. Wspaniała podróż przez terytorium 
sztuki ostatniego półwiecza. Pokaz „OBRAZ-

-OBIEKT” można oglądać do 6 maja. (maz)
Przeczytaj książkę

W CH Olimp oraz w CSK w Lublinie 
powstały mini biblioteki, których celem jest 
bezpłatna wymiana książek – zostawiasz jedną, 
w zamian bierzesz inną.  Akcja „Daj żyć książce 

– podziel się nią” jest skierowana do każdego 
miłośnika książek, bez względu na wiek.Aby 
dołączyć do grupy pozyskującej książki w ten 
sposób wystarczy przynieść książkę i ją ostem-
plować, co jest równoznaczne z pozwoleniem 
na korzystanie z niej przez innych. Inicjatorem 
akcji w Lublinie jest Anna Augustyniak, se-
kretarz województwa lubelskiego, która sama 
zaczytuje się twórczością zarówno Wisławy 
Szymborskiej jak i Umberto Ecco. (maz)

(pod)

Na plaży w Zamościu

BWA Galeria Zamojska co rusz daje o sobie znać interesującymi propozycjami wystaw 
malarskich. W lutym galeria prezentowała wystawę absolwentki ASP w Krakowie – Julity 
Malinowskiej (rocznik 1979), która tworzy w stylistyce zbliżonej do hiperrealizmu, choć tym, 
co ją najbardziej interesuje, jest figuratywność w ujęciu klasycznym. To jedna z najciekaw-
szych malarek młodego pokolenia – z doktoratem, licznymi nagrodami i kilkudziesięcioma 
wystawami na koncie. Zamojska odsłona jej artystycznej działalności to płótna z półnagimi 
postaciami wpisanymi w nadmorski krajobraz. Przestrzeń, brzydota przenikająca się z pięk-
nem, niemal fotograficzny efekt, ale połączony z malarskością. Powiało świeżością. (gras)

(J. Zimon)
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Pierwsze dni marca były wyjątkowo ciepłe. Było 
prawie dwadzieścia stopni, świeciło słońce. Mło-
dzież stylizowała się na francuskich egzystencjali-
stów, którymi wówczas się zaczytywała. Stąd czar-
ne golfy i zakrywające pół twarzy czarne okulary. 
Stanisław Kieroński miał 21 lat i studiował poloni-
stykę na UMCS. O tym, co dzieje się w Warszawie, 
na Wybrzeżu i w innych miejscach w Polsce, do-
wiedział się jak inni – podczas nasłuchiwania niele-
galnej rozgłośni Radia Wolna Europa. 

Do Lublina przyjechał z Warszawy, Radomia, Dę-
blina… Nazwy miast można mnożyć. Jego ojciec był 
pilotem wojskowym i co jakiś czas przeprowadzał 
się z rodziną z miasta do miasta, w związku z czym 
Stanisław osiem razy zmieniał szkołę. Z chwilą 
przyjazdu na studia do Lublina w końcu mógł być 
w jednym miejscu tyle, ile chciał. Szybko się zaakli-
matyzował. Wymarzony kierunek studiów, życie 
w akademiku, Radio Akademickie, Chatka Żaka, 
teatry Dren’59 i Gong Andrzeja Rozhina i mnó-
stwo innych podobnie jak on pozytywnie zakręco-
nych ludzi. Rodzina ze strony ojca miała kolejarskie 
korzenie. Jego dziadek Antoni pracował na kolei 
wiedeńskiej jeszcze za czasów cesarza Franciszka 
Józefa. Należał do PPS-u. – Zostałem wychowany 
w atmosferze nadrzędnych lewicowych wartości, ta-
kich jak równość, braterstwo, wolność, sprawiedliwość 
– mówi Stanisław Kieroński.

Długie marcowe dni
O tym, co dzieje się w Warszawie, prasa milcza-
ła, ale Wolna Europa, która miała swoją siedzi-
bę w Monachium, informowała o zajściach na 
bieżąco. Stanisław Kieroński z kolegami słucha-
li radia wieczorami, choć czasami trudno było 
się wsłuchać w treść, tak intensywnie audycje 
były zagłuszane. Oczywiście, słuchali też Radia 
Luxemburg, które przede wszystkim edukowa-
ło ich muzycznie. W marcu 1968 r. nieustająco 
słuchali The Beatles, które było wtedy na topie. 
Tymczasem przez RWE doszły do Lublina in-
formacje o protestach studenckich w Warszawie, 
gdzie brutalnie zostali rozpędzeni uczestnicy wie-
cu na uniwersytecie. Do protestujących w stolicy 
dołączyli studenci we Wrocławiu, na Wybrzeżu 
i w innych miastach. W Lublinie niewiele było 
wiadomo o kontekście politycznym, grupie Na-
tolin i nagonce na osoby o pochodzeniu żydow-
skim. Pokolenie urodzone już po zakończeniu 
wojny było zmęczone małą stabilizacją, rządami 
Władysława Gomułki, ograniczaniem wolności, 
cenzurą. Kropką nad i był zakaz dalszego wysta-
wiania „Dziadów” w reżyserii Kazimierza Dej-
mka w Teatrze Narodowym w Warszawie, które 
w kilka miesięcy po premierze zostały uznane za 
antyradzieckie, a także usunięcie z Uniwersyte-
tu Warszawskiego „komandosów” – grupy stu-
dentów włączających się do organizowanych na 

’68
KOMANDOS 

tekst Grażyna Stankiewicz | foto Marek Podsiadło, archiwum

Stanisław Kieroński 
na Miasteczku Akademickim w marcu 1968r.

historia
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Stanisław Kieroński 
przed ACK”Chatka Żaka” w marcu 2018r. 
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uczelni dyskusji, wśród których byli m.in. Adam 
Michnik, Teresa Bogucka i Barbara Toruńczyk.

W Lublinie w akcje protestacyjne włączyli się stu-
denci UMCS, KUL, Akademii Medycznej i Wyż-
szej Szkoły Rolniczej i Inżynierskiej. Pierwsze ulot-
ki nawołujące do obrony wolności pojawiły się na 
miasteczku akademickim już 5 marca. Kilka dni 
później przez radiowęzeł akademicki we wszystkich 
akademikach na terenie miasteczka niespodziewa-
nie rozbrzmiała audycja Radia Wolna Europa, re-
lacjonującą brutalną pacyfikację wiecu na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Do dziś nie wiadomo, kto 
puścił audycję przez radiowęzeł. Są przypuszczenia, 
że mogła to być prowokacja SB.

11 marca o 14.00
W akademiku mieszkali w kilku w jednym poko-
ju. Dyskusjom nie było końca. Decyzja o tym, co 
dalej, zapadła błyskawicznie po przyjeździe 9 marca 
dwóch studentów emisariuszy z Warszawy, któ-
rzy opowiedzieli o dramatycznych wydarzeniach 
dzień wcześniej na dziedzińcu UW. – Wszystko 
działo się spontanicznie. Nie mieliśmy konkretnych 
planów, nie było wśród nas lidera. Kiedy malowali-
śmy plakaty, jeden z naszych kolegów, który nie chciał 
uczestniczyć w proteście, kilkanaście godzin przeleżał 
na swoim łóżku odwrócony do nas tyłem z kocem na 
głowie – wspomina Stanisław Kieroński. Inicjato-
rami i organizatorami wiecu byli studenci II roku 
polonistyki UMCS: Zbigniew Fronczek, Stanisław 
Rogala, Waldemar Bugaj, Zbigniew Krzywicki, Jó-
zef Osmoła, Kazimierz Kościuk, Stanisław Kieroń-
ski i student geografii Jerzy Janiszewski. Ustalili, 
że wiec odbędzie się 11 marca o 14.00 pod Chatką 
Żaka. Pogoda znacznie się popsuła, wróciła zima, 
był mróz. Tym bardziej byli zaskoczeni, że począt-
kowo dwudziestoosobowa grupa rozrosła się do 
prawie dwóch tysięcy, wśród których nie zabrakło 
oczywiście tajniaków. Wiec poparcia dla studentów 
Warszawy przekształcił się w marsz protestacyjny. 
Studenci szli w kierunku Domu Partii przy Alejach 
Racławickich, wykrzykując hasła „Precz z cenzu-
rą” oraz „Żądamy wznowienia Dziadów”. Między 
Domem Nauczyciela a KUL otoczyły ich oddziały 
MO i ORMO. Mundurowi kazali rozejść się. Tych 
stawiających opór zatrzymano. Wśród nich było 
21 osób z KUL i 14 z UMCS. Następnego dnia 
kilkaset osób demonstrowało na placu Litewskim 
w obronie zatrzymanych. Z kolei 13 marca w Chat-
ce Żaka zebrało się blisko dwa tysiące studentów. 
Żądali obiektywnych informacji w mediach, prote-
stowali przeciwko antysemickim hasłom. Na całej 
Lubelszczyźnie do końca marca zostało zatrzyma-
nych 65 osób, z czego 40 to byli studenci. Wśród 
pierwszych zatrzymanych podczas manifestacji 
był Zbigniew Fronczek, którego ukarano wysoką 
grzywną. Koledzy z uczelni zaczęli organizować 
zbiórkę pieniężną. – Trzeba było zapłacić za kole-
gium do spraw wykroczeń. Potrzebowaliśmy 4500 zł. 
To była nieosiągalna dla nas suma. Przed północą 
poszedłem do naszego wykładowcy, dr. Zdzisława Ja-
strzębskiego, który zajmował się badaniem twórczości 

poetów okresu okupacji. Był opiekunem naszego koła 
polonistycznego, z którym jeździliśmy do Warszawy 
na spektakle teatralne. Oddał nam wszystkie swoje 
oszczędności. Powiedział, że nie musimy ich oddawać. 

A po marcu przyszedł 
kwiecień
O Stanisława Kierońskiego Służba Bezpieczeństwa 
upomniała się w połowie kwietnia. – Przyjechali po 
nas na stadion Lublinianki przy ul. Leszczyńskiego, 
gdzie mieliśmy akurat zajęcia wychowania fizyczne-
go. Pozwolili nam się ubrać, wyprowadzili nas w kil-
ku w kajdankach. Kiedy jechałem suką na Komendę 
Wojewódzką przy Narutowicza pomyślałem o ojcu 
i o tym, co z nim teraz będzie – wspomina. Razem 
z kolegami umówili się, że podczas składania zeznań 
będą twierdzić, że o niczym nic nie wiedzą. Były 
nocne przesłuchania, pobieranie odcisków palców, 
oczywiście siedzieli w oddzielnych celach. W tym 
samym czasie został aresztowany Jerzy Janiszewski, 
wówczas student geografii, potem znany muzycz-
ny dziennikarz radiowy. Aresztowali go za udział 
w manifestacji, ale też był jedną z trzech osób, któ-
re miały klucze do radiowęzła, kiedy w eter popły-
nęła audycja Radia Wolna Europa. Janiszewski był 
wtedy w akademiku w swoim łóżku, ale i tak trafił 
na komendę jako jeden z podejrzanych. Śledczy li-
czyli, że czegoś dowiedzą się, jeśli ich skonfrontują 
ze sobą. – Mieliśmy dwa spotkania z Jurkiem. Cały 
ten czas, kiedy siedzieliśmy po obu stronach stołu, ga-
daliśmy o dziewczynach – śmieje się Stanisław Kie-
roński. – Wprawdzie miałem w sobie dużą zadzior-
ność, ale prawda jest taka, że byłem przerażony. To 
była szybka lekcja dojrzewania. No i jeszcze nerwy. 
W ciągu dwóch tygodni straciłem 11 kg. Studenci 
Kieroński i Janiszewski zostali w końcu wypusz-
czeni. Zbigniew Fronczek, dziś jedna z najbardziej 
rozpoznawalnych postaci środowiska literackiego 
w Lublinie, miał mniej szczęścia. Z kilkoma in-
nymi manifestantami najpierw trafił do więzienia, 
a później do kompanii karnej w jednostce wojsko-
wej w Hrubieszowie, gdzie kazali mu godzinami 
czołgać się po żwirze. Spędził tam miesiąc.

Nieprzeczytany list
Postać pułkownika lotnictwa Henryka Kierońskie-
go przewija się przez całą opowieść jego syna, a on 
sam prawdopodobnie nic nie wiedział o udziale Sta-
nisława w wydarzeniach. – Ojciec chciał, abym tak 
jak on zrobił karierę w lotnictwie. Uważał, że z tej 
mojej polonistyki to chleba nie będzie, co innego gdy-
bym skończył WAT.
Henryk Kieroński o wybryku syna został powia-
domiony przez uczelnię w maju w piśmie podpi-
sanym przez prodziekana Wydziału Humanistycz-
nego. Ale korespondencja nie dotarła do adresata. 
List schowała młodsza siostra Teresa. – Przerażało 
mnie, że to może ojcu złamać karierę, choć dziś z per-
spektywy czasu nie wydaje mi się, żeby o tym nie wie-
dział. Wcześniej ojciec był ulubionym dowódcą Fran-
ciszka Jareckiego, który w dniu śmierci Stalina uciekł 
samolotem MIG-15 ze Słupska na Bornholm. Byli 



też powiązani przez młodszą siostrę jego mamy, która 
była narzeczoną Jareckiego. Ojciec był w tej sprawie 
przesłuchiwany. Wprawdzie został w lotnictwie, ale 
przez wiele lat z tego powodu nie awansował.

Tymczasem władze nie bardzo wiedziały, co zrobić 
z sytuacją, jaka miała miejsce w marcu w Lublinie. 
UMCS powstał po zakończeniu wojny jako prze-
ciwwaga dla KUL, więc w Komitecie Wojewódz-
kim PZPR powstała ocena wydarzeń przesuwająca 
odpowiedzialność na studentów KUL. Podczas gdy 
rektor KUL wyłożył pieniądze na grzywny swoich 
studentów, skądinąd lubiany i szanowany przez 
studentów rektor Grzegorz Leopold Seidler wbrew 
sobie kazał wywiesić na drzwiach Chatki Żaka 
ogłoszenie, że studentom KUL wstęp wzbroniony. 
Rok później został odwołany z funkcji rektora.

Bohater, który nie 
pasuje
Stanisław Kieroński wprawdzie nie został relegowa-
ny z uczelni, ale modelowo został oblany na egza-
minie z ekonomii politycznej. Mimo tego skończył 
studia w 1971 r. Został też na stałe w Lublinie. 
Pozostając wierny swoim lewicowym poglądom, 
zawodowo był związany z szeregiem instytucji kul-
tury. Współtwórca i pierwszy dyrektor Młodzieżo-

wego Domu Kultury w Lublinie, polityk, autor to-
mików wierszy, osoba wciąż aktywna w środowisku 
kulturalnym Lublina, wielki admirator idei radia 
studenckiego.

W lutym 2008 r. w kolejną okrągłą rocznicę wy-
darzeń marcowych Stanisław Kieroński otrzymał 
pocztą zaproszenie od Prezydenta RP Lecha Ka-
czyńskiego na uroczystość wręczenia jubileuszo-
wych orderów i odznaczeń. Kiedy zadzwonił do 
kancelarii prezydenta, aby potwierdzić swoją obec-
ność, okazało się, że rzeczywiście znajduje się na 
liście zaproszonych osób. Członek Rady Krajowej 
SLD, przewodniczący Rady Miejskiej i wiceprze-
wodniczący Rady Wojewódzkiej w Lublinie od 
zawsze deklarujący lewicowe wartości miał zostać 
odznaczony przez najważniejszą osobę w państwie. 
– Trochę nie wierzyłem, że to dzieje się napraw-
dę i na wszelki wypadek zadzwoniłem do kancela-
rii jeszcze raz. Przeczucie mnie nie myliło. Kilka 
dni później już mnie na tej liście nie było. Trudno 
mi sobie wyobrazić, co bym czuł, gdybym pojechał 
i nie został wpuszczony do środka – wspomina. Do 
sprawy nawiązał w liście do prezydenta Bronisława 
Komorowskiego. Pracownik kancelarii prezydenta 
odpowiedział, że po dokumentacji sprawy z 2008 
r. nie ma śladu. 
Korzystałam ze stron: www.lublin.ipn.gov.pl  
i www.teatrnn.pl

R e k l a m a
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Kiedy w lipcu 1961 roku Zbigniew Kędzierski 
– miłośnik teatru, założyciel i instruktor Puławskie-
go Teatru Amatorów, prywatnie inżynier budowy 
mostów, jechał na X Festiwal Lalkowych Teatrów 
Amatorskich w Chrudnim w Czechosłowacji nie 
wiedział, że jego zachwyt, podziw, a nade wszystko 
artystyczna zazdrość stworzy podwaliny Spotkań, 
które przetrwa 50 lat. Zaraził swoim pomysłem zor-
ganizowania festiwalu teatrów lalkowych ówczesną 
Dyrektor Domu Kultury w Lublinie (obecnie Wo-
jewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie) panią 
Irenę Szczepowską-Szychową oraz Związek Teatrów 
Amatorskich. Te obie instytucje rozpoczęły przygo-
towania programowe, przy poparciu Ministerstwa 
Kultury i Sztuki oraz Centralnej Poradni Amator-
skiego Ruchu Artystycznego. Pomysł szybko zdobył 
poparcie środowiska lalkarskiego, w tym takich osób 
jak Władysław Jarema i Henryk Ryl czy w Lublinie 
Aliny Stanowskiej i Stanisława Iłowskiego. 

Pierwsze zebranie inicjatorów odbyło się w grud-
niu 1961 r., a 29 stycznia 1962 r. było już pierwsze 
spotkanie Komitetu Organizacyjnego, zaś w dniach 
27 czerwca – 3 lipca I Ogólnopolski Festiwal Ama-
torskich Teatrów Lalkowych, oczywiście w Puławach, 
stał się faktem. Spotkania od samego początku mia-
ły charakter edukacyjny, czego dowodem było pro-
wadzone równolegle Seminarium dla Instruktorów 
Amatorskich Teatrów Lalkowych. Z czasem nazwa 
zmieniła się na Puławskie Spotkania Lalkarzy, potem 
Ogólnopolskie Puławskie Spotkania Lalkarzy, a wy-
darzenie zagościło na stałe w Puławskim Ośrodku 
Kultury „Dom Chemika”. W tym roku z powodu re-
montu nastąpiła zmiana miejsca na Lublin i nazwy na 
Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy. 

Stałym elementem był też aktywny udział Rady 
Konsultantów, która miała oglądać wszystkie spektakle 
i pomagać amarorskim zespołom lalkowym (zarówno 

aktorom jaki i instruktorom) w doskonaleniu umie-
jętności poprzez omawianie i konsultacje, a także pro-
wadzenie warsztatów tematycznych. Nigdy Spotkania 
nie miały charakteru konkursu. Prezentowały dorobek 
wielu entuzjastów sztuki lalkarskiej i były miejscem  
wzajemnych inspiracji i twórczych pomysłów. 

W przeciągu półwiecza swojej działalności Spo-
tkania dopracowały się pewnych stałych form towarzy-
szących, takich jak pokazy metodyczne zawodowych 
teatrów lalkowych polskich i zagranicznych, wystawy 
tematyczne, filmy o twórcach i historii teatru lalek. 
Imprezy integrowały środowisko – Bale Lalkarza, wy-
cieczki turystyczno-krajoznawcze, ogniska, pochody 
i korowody lalek, grill, gry tematyczne, flashmob’y, 
tańce uliczne, zabawy animacyjne. Uczestnikom bar-
dzo przydatne były towarzyszące Spotkaniom wy-
dawnictwa – gazetka codzienna „Laluś” redagowana 
przez uczestników Spotkań oraz zeszyt metodyczny 
„Poradnik Lalkarza” autorstawa Stefana Gełdona, ne-
stora polskiego lalkarstwa. Od kilku lat dodatkowa 
atrakcją są konkursy ogłaszane  przed Spotkaniami 
dla szerokiego odbiorcy, od przedszkolaka po osoby 
dorosłe.W tym roku są to – Konkurs na Plakat, Lalkę 
i Recenzję Teatrlną Spotkań (w latach ubiegłych była 
jeszcze fotografia). Najlepszy plakat stanowi tło gra-
ficzne wszystkich druków pojawiającyh sie przy okazji 
Spotkań, a wszystkie prace plastyczne będą pokazane 
na dwóch wystawach w Puławach i Lublinie, zaś naj-
lepsza recenzja dodatkowo zostanie zamieszczona na 
stronie internetowej WOK w Lublinie i przyszłorocz-
nym folderze Spotkań. 

Mamy nadzieję, ta formuła przetrwa kolejne 50 
lat. I niech przez te kolejne lata wszystkim miłośni-
kom i twórcom teatru lalek towarzyszy „Hymn Lal-
karza” autorstwa Jana Wilkowskiego do francuskiej 
melodii ludowej, zawsze śpiewany na otwarcie i za-
mknięcie wydarzenia. 

Jubileuszowe 
Ogólnopolskie

16–20 
maja 
2018

Spotkania Lalkarzy 
w Lublinie

tekst i foto Iwona Niewczas



DZIECKO 
Z CENTRALNYMI ZABURZENIAMI 
PRZETWARZANIA SŁUCHOWEGO
Codzienne obowiązki szkolne, wymagające wiele pracy i sku-
pienia, stanowią często wyzwania zarówno dla dzieci, jak  
i rodziców. Jednak co zrobić, jeśli dziecko sobie z nimi nie ra-
dzi? Gdy wyniki w nauce nie są satysfakcjonujące, pociecha 
ma problemy z koncentracja uwagi, zapamiętywaniem i po-
woli zaczyna nie lubić szkoły? Problem ten nie zawsze musi 
mieć podłoże psychologiczne, może on wynikać z Centralnych  
Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego.

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (w skrócie 
APD lub CAPD) zazwyczaj mylone są z wadą słuchu fizyczne-
go, czyli z ubytkiem słuchu. Jednak u dzieci z APD zarówno 
słuch odbiorczy, jak i przewodzeniowy są prawidłowe. Dys-
funkcja ta ma miejsce w centralnej nerwowej części ukła-
du słuchowego i objawia się niewłaściwym przetwarzaniem 
bodźców słuchowych. Mózg nie potrafi rozpoznawać i inter-
pretować dźwięków, w tym również dźwięków mowy.

W jaki sposób objawiają się Centralne Zaburzenia 
Przetwarzania Słuchowego (APD/CAPD)?
Dzieci, u których występują Centralne Zaburzenia Prze-
twarzania Słuchowego najczęściej mają trudności w rozu-
mieniu mowy, problemy ze zrozumieniem poleceń i skupie-
niem uwagi, co w konsekwencji powoduje liczne problemy  
w szkole, m.in. z czytaniem, formułowaniem ustnym i pi-
semnym dłuższych form wypowiedzi oraz z zapamiętywa-
niem usłyszanych informacji.

Jak je rozpoznać?
Występowanie zaburzeń APD można podejrzewać, jeśli  
u dziecka zaobserwujemy:
-  trudności ze zrozumieniem wypowiedzi w niekorzystnych 

warunkach akustycznych ( np. gdy kilka osób mówi jedno-
cześnie, gdy w pomieszczeniu jest pogłos, hałas itp.),

- problem z utrzymaniem skupienia na konkretnych, istot-
nych bodźcach słuchowych,

-  obniżenie koncentracji uwagi,
-  zmęczenie po przebywaniu w głośnym środowisku,
-  trudności w wykonywaniu kilkuetapowych poleceń (szcze-

gólnie tych podanych w jednym zdaniu),
-  kłopoty ze zrozumieniem długich rozmów,
-  brak zrozumienia wypowiedzi,

- trudności z zapamiętywaniem i powtarzaniem usłyszanych informacji,
-  problemy z zapamiętywaniem sekwencji dźwięków (tabliczka mno-

żenia, nazwy miesięcy itp.),
-  mylenie podobnie brzmiących słów,
-  problemy z nauką języka obcego,
-  trudności w czytaniu i pisaniu (szczególnie ze słuchu).

Jak pomóc dziecku z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania 
Słuchowego?
Jeżeli diagnoza potwierdzi występowanie u dziecka APD – koniecznym 
jest objęcie go szeroko pojętym wsparciem terapeutycznym, opartym 
na trzech filarach:
1.  poprawa środowiska akustycznego w szkole oraz poprawa jakości 

słyszanej mowy poprzez zastosowanie systemów wspierających 
słyszenie (n. systemów FM),

2.  aktywny trening słuchowy przeprowadzany pod opieką specjalisty,
3.  terapia pedagogiczna i psychologiczna, która może pośrednio po-

prawić sprawność uczenia i komunikowania się dzieci z APD.

Właściwe wsparcie to przede wszystkim odpowiednio dobrana, wielo-
aspektowa terapia, a także zastosowanie odpowiednich urządzeń uła-
twiających zrozumienie mowy w trudnych warunkach akustycznych  
i naukę. Połączenie tych dwóch form terapii pozwala na pokonanie 
trudności związanych z funkcjonowaniem w szkole, nauką oraz kon-
taktami z grupą rówieśników. To wszystko z kolei przekłada się na nie-
zwykle ważny w rozwoju dziecka aspekt podniesienia samooceny.  
A każdy rodzic wie, że szczęście dziecka jest sprawą najistotniejsza.  

mgr Julia Pyttel, neurologopeda, Centra Medyczne Słuchmed
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– Rzadko śpiewam z tekstem. Cenię sobie pięk-
no wypowiedzi, a nasz język jest wyjątkowo uprzy-
wilejowany w tej dziedzinie. Moją uwagę przy-
ciągnęły takie utwory Leśmiana, jak: „We śnie”, 
„Gdybym spotkał Ciebie”, „Ballada bezludna”, 
a przede wszystkim „Bałwan”, dla mnie szczegól-
na opowieść o tworzeniu bożków w życiu. Pytam 
o śpiew scatem na płycie, który wydaje się tak in-
teresujący i wielopłaszczyznowy. Artystka twier-
dzi, że swobodna improwizacja pozwala na szeroki 
wachlarz interpretacji, ale również dowolny wybór 
środków wykonawczych, ograniczeniem są jedynie 
odwaga, technika i wyobraźnia. I to jest dokładnie 
to. Słuchając muzyki, która jest całą przestrzenią, 
wypełnia szczelnie czas, choć niekoniecznie dźwię-
kami, ale ciszą, szeptem, wzdychaniem lub samym 
oddechem. Ogarnia słuchacza i nie pozwala na de-
koncentrację, nawet po wielokrotnym przesłucha-
niu.

Jeśli na scenie zobaczycie zestaw perkusyjny, 
wokół którego leżą różne przedmioty codzienne-
go użytku, to na pewno będzie tu grał Krzysztof 
Gradziuk. Perkusista wybitny, potrafiący wykorzy-
stać każdy dźwięk. Obok klarowny i przejrzysty so-
und kontrabasu, taki szlachetny, wymowny i kiedy 
potrzeba subtelny lub silny i elegancki jak Maciej 
Garbowski. Sekcja doskonała, niechybnie najlepszy 
improwizacyjny mechanizm ludzki. Łukasz Ojdana 
to pianista, który nie rozrzuca dźwięków, on je pie-
ści, ogląda z każdej strony i… brzmi. Momentami, 
kiedy głos się oddala i pozostajemy z muzyką, to 
rodzi się taka więź, jaka łączy lewitującego w prze-
strzeni kosmicznej astronautę ze statkiem. Do gry 
w zespole Ania Gadt zaprosiła luksemburską wio-
lonczelistkę Annemie Osborne, która podejmuje 
odważnie „dyskurs” muzyczny. A Ania, realizując 
swój projekt i tworząc duet instrumentów kontra-
bas – wiolonczela z wokalem, mówi, że to jedna 
z możliwości rozmowy i relacji w muzyce. Wio-
lonczela ma w sobie wiele czułości i melancholii, 
to bardzo dystyngowany instrument, kontrabas ko-

jarzy mi się z dostojnością, ale również mocnym 
charakterem, ma w sobie stanowczość i spokój. To 
moje dwa ulubione instrumenty strunowe.

 „Mysterium Lunae” (tajemnica księżyca) to 
taki tryptyk, gdzie mamy kompozycje Ani Gadt, 
muzykę napisaną przez Łukasza Ojdanę i duet kon-
trabasowo-wiolonczelinowy Garbowski / Osbor-
ne. Przeplatają się te narracje, trzeba ich uważnie 
słuchać. Bo to podróż trudna, nie niebezpieczna, 
ale wymagająca zaangażowania. Ale jak mówi sama 
artystka: – To, czego poszukuję w publiczności, 
to rodzaj gotowości na przyjęcie niezamierzonego 
i niezaplanowanego, co dzieje się podczas koncertu, 
a czego publiczność jest świadkiem, a także współ-
twórcą. 

To płyta bardzo osobista, wręcz intymna, za-
proszenie do świata – kosmosu, który otacza 
ANNĘ GADT i my możemy tam zajrzeć, mamy 
zaproszenie.

Wojciech A. Mościbrodzki 

Rzadziej ostatnio siadam w moim ulubionym fotelu, by posłuchać muzyki. Ten czas to sposób na relaks, 
odreagowanie, ale przede wszystkim czas ożywionej konwersacji wewnętrznej. Ja kontra Ja. Ale kiedy 
otrzymałem „drogą” mailową pliki z muzyką z najnowszej płyty ANNY GADT QUARTET pod tytułem 
MYSTERIUM LUNAE (Hevhetia 2018) to wiedziałem, że ta misja księżycowa jest trudna, ale arcyciekawa. 
Dodatkową atrakcją tej wyprawy była rozmowa z Anią Gadt, która zaraz na początku podkreśliła swoje 
korzenie wypływające z muzyki ludowej i klasycznej, choć jak twierdzi najbliższa jest jej muzyka jazzowa 
i improwizowana. W treści słownej płyta zawiera kilka utworów poetyckich Bolesława Leśmiana 

Mysterium 
Lunae

foto Gosia Frączek 
grafika płyty Peter Beno
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Do białej najlepiej pasuje chrzan. Tarty i przyprawiony własnoręcznie. Nadto dobry świeży chleb i masło. 
U mnie, w Poznaniu, robiło się z masła baranka, obsypany z jednej strony solą, z drugiej pieprzem, dawał 
pieczywu słono-pikantny, dla mnie właśnie wielkanocny smak. Nadto, i to najważniejsze, pasuje do białej 
atmosfera poranka, kiedy wszystko młodnieje i dzieje się jakby na nowo. Dokładanie czegokolwiek do 
idealnego, wydawałoby się, zestawu, trąci fochem, udziwnieniem i sileniem na oryginalność. Kaprysem 
nowomody, manifestem wielkanocnego postmodernizmu. Spróbujmy jednak spojrzeć na to inaczej. Czy 
herbata pasuje do białej? A kawa, woda? Gazowana? Tak, wiem, wódka pasuje, tylko wódka o poranku to 
już taka postmoderna, że aż patologia. Pokombinujmy zatem z winem.

Kulminacja 
prostoty

Kiełbasa kulminuje w prostocie. Żadnych wy-
gibasów, sous-vidów, tafli kiełbasianych, pianek 
majerankowych, czosnku w azocie, pudru z wie-
przowych jelit. Kiełbasa to konkret, materia czy-
sta. Kiełbasa jest szczera, nie komplikuje, nie udaje 
inteligenta. Jest w niej moc, która bierze siłę ze 
szczerości, ton czysty, jasny, jednostajny. To waż-
ne, bo kiełbasiana fenomenologia jest punktem 
wyjścia do naszkicowania mapy możliwych winiar-
skich relacji. Czerwienie odpadają w ogóle. Zdo-
minują prostotę, wrzucą ją do kąta. Nie uszanują 
szlachetnego nieskomplikowania, pożrą się z chrza-
nem, zostawią kiełbasę daleko w tyle, same zostając 
z niczym. Wyjątkiem sytuacja, gdy kiełbasę upiec 
w czerwonym winie, wtedy stara zasada: pij, z czym 
gotowałeś, ma zastosowanie – boć kiełbasa jeszcze 
przed podaniem wchodzi z czerwienią w mariaż, 
który niweluje wszelki dysonans. 

Idźmy dalej. Radosne, wiosenne, lekkie bie-
le. Te to z kolei pędraki. Ładnie pachnieć, lekko 
i zwiewnie się ubrać, wdzięczyć, być bezpośrednim 
w kontakcie, zawsze przyjaznym w odbiorze. Gdzież 
przestrzeń do rozmowy z poważną kiełbasą, to spo-
tkanie osiemnastolatka, któremu pstro w głowie, ze 
znającą życie i niekoloryzującą rzeczywistości doj-
rzałą kobietą. Taki flirt ma małe szanse, by stać się 
poważnym związkiem. Wódka, wódka chodzi po 
głowie, jak ów lekko podtatusiały, łysiejący, w pod-
koszulce, idealny dla naszej kiełbasy! Nie, do licha! 
Nie w wielkanocny poranek!

Musujące. Mówią, że pasują do wszystkiego. 
Sam promowałem do śledzia, bo działa. Kiełbasa 
protestuje! To zbyt skomplikowane, wymyślne, 
może gdzieś tam w Mediolanie jedzą kiełbaskę cac-
ciatori, zapijając Franciacortą, może w Reims zda-
rza się łączyć andouillettes z szampanem, ale nasza 
polska biała nie wyjdzie tak do ludzi. Owszem, po-
trzebuje artysty, kogoś, kto dostrzeże urok ukryty 
w silnym, chłopskim charakterze, ważne jednak, by 

nie korygował, ale czerpał z czerstwości, zdrowia, 
siły witalnej. Szukamy małżeństwa jak Wyspiań-
skiego z Teofilą Pytko. Wiem, wiem, wielu uznaje 
ich związek za toksyczny, ale przecież nie o Wy-
spiańskiego i chłopkę chodzi, ale o egzemplifikację 
idei! 

Zamykam więc oczy i lustruję w głowie tysiące 
(Boże, ratuj, to naprawdę nie jest hiperbola) wy-
próbowanych win, szczepów, miejsc, twarzy pro-
ducentów. Mam w ustach kęs wyobrażonej kieł-
basy i wlewam w siebie, niestety równie wirtualne, 
próbki win. I już wiem, że wiem, mam pewność. 
Punkt pierwszy – białe. Tośmy ustalili. Punkt 
drugi – cieliste, masywne, strukturalne, silne cha-
rakterem jak nasza bohaterka. Po trzecie finezyjne, 
z zapleczem, szczególnym dotknięciem, czymś nad-
danym, drobnym ornamentem. Po czwarte umiar-
kowanie owocowe, raczej słone. Po piąte odrobi-
nę ziołowe, pikantne, nie zaszkodzi lekko dymne, 
chociaż nie ostentacyjnie beczkowe. Po szóste tra-
dycyjna Vernaccia z Toskanii (Montenidoli!). Po 
siódme, żółte wino z Jury. Po ósme pomarańczowe 
wina z Friuli. Po dziewiąte biała Gruzja z kwewri. 
Po dziesiąte, furmint, najlepiej z Somlo. Jest i po 
jedenaste, a nawet po dwunaste, ale na śniadanie 
chyba wystarczy. 

Ma więc kiełbasa swojego Wyspiańskiego. Jest 
perspektywa dla naszych wielkanocnych śniadań, 
zakorzenionych w tradycji, ale niezadeptanych 
sztampą. Jest nadzieja, jest życie!

A tak serio, drodzy Państwo – świątecznej ra-
dości! Niech cała sympatyczna i smaczna kultura 
kulinarna nie przyćmi nam tego, co jest jej przy-
czyną i źródłem. Niech będzie okazją do spotkań, 
nigdy gorsetem krępującym ruchy. Wszelkiego 
dobra!

Łukasz Kubiak
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Na początku lutego w Sheraton Grand London Park Lane odbył 
się 46. Bal Polski w Londynie. Patronat nad wydarzeniem objął 
Ambasador Polski w Wielkiej Brytanii dr Arkady Józef Rzegocki. 
Ideą tej charytatywnej imprezy jest zbieranie środków finansowych 
na działania polskich i polsko-brytyjskich fundacji. W tym roku 
udało się zebrać rekordową sumę, bo aż 50 tysięcy funtów. Tego-
roczne dochody z balu zostaną przekazane dwóm organizacjom: 
Specjalistycznemu Ośrodkowi Diagnostyki, Leczenia i Rehabilitacji 
Dzieci i Młodzieży z Upośledzeniem Słuchu w Opolu oraz instytucji 
Rethink Mental Illness z Wielkiej Brytanii. Bal poprowadziła pol-
ska aktorka Joanna Moro, znana z telewizyjnej roli Anny German. 
Wśród gości znaleźli się również m.in. Magdalena Tul, reprezen-
tantka Polski w konkursie Eurowizji w 2014 roku, oraz Grzegorz 
Wilk z zespołem Wolf Band. Dobrym duchem wydarzenia od lat 
jest pochodząca z Lublina Marlena Anderson. (geba) 
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Bal Polski 
w Londynie
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Seniorzy w karnawałowych 
nastrojach

W Tłusty Czwartek w restauracji „Przystań” w Lublinie bawiło 
się 135 uczestników należących do Klubów Seniora przy Zespo-
le Ośrodków Wsparcia w Lublinie. Na terenie Lublina znajduje 
się dwanaście takich klubów, w spotkaniach uczestniczy ponad 
dwieście osób, a zainteresowanych ciągle przybywa. Gospodarzem 
uroczystości była Anna Walczak – zastępca dyrektora ZOW w 
Lublinie. Wspólnie z seniorami bawili się zaproszeni goście, m.in. 
Jadwiga Mach – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. Ro-
dziny i Ewa Dados – Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. 
Seniorów. Zabawie towarzyszyła wystawa prac rękodzielniczych 
wykonanych przez uczestniczki zajęć warsztatowych w klubach: 

„Ruta”, „Roztocze”, „Owocowa”, „Sławin”, „Róży Wiatrów” i „Pod 
Świerkami” pod kierunkiem Iwony Wac. Rękodzieło zaprezento-
wane przez lubelskich seniorów świadczy nie tylko o ich dużym 
potencjale twórczym, ale i niezwykłej wyobraźni. (geba) 
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Dzień kobiet 
z Marzeną Efir

- Moda to nie jest to co narzucają nam domy mody znanych projek-
tantów, ale to o co proszą klientki, aby im uszyć – przekonywała 
lubelska projektantka Marzena Efir, która 9 marca w centrum 
handlowym OLIMP w Lublinie zorganizowała pokaz mody. Na 
wybiegu zaprezentowało się dziewięć pań w strojach casualowych, 
wieczorowych, garniturach oraz we wracających do łask krótkich 
pelerynach. Na widowni było 150 osób ( wśród nich spore grono 
panów ), był szampan, loteria wizytówkowa i znakomity bufet z 
produktami regionalnymi przygotowany przez panie z kół gospo-
dyń wiejskich z gmin Ryki i Dęblin, którym przewodziła Dorota 
Wesołek. Pokaz prowadziła redaktor naczelna LAJF-a Grażyna 
Stankiewicz  a o stronę muzyczną zadbały lubelska wokalistka 
Agnieszka Wiechnik oraz gwiazda Teatru Muzycznego w Lublinie 
– Krystyna Szydłowska, które wystąpiły oczywiście w kreacjach 
zaprojektowanych przez Marzenę Efir. Bez dwóch zdań był to 
bardzo energetyczny wieczór. (maz) 
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Teatr poprzez integrację 

W Centrum Konferencyjnym Caritas w Lublinie odbyły się In-
tegracyjne Spotkania Teatralne. Impreza zorganizowana została 
przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2 w Lublinie, 
gdzie od wielu lat nauczyciele, uczniowie i ich rodzice przygotowu-
ją wspólny spektakl. Zamiarem organizatorów było promowanie 
działań wychowawczych przez wspólną zabawę w teatr, poszerzenie 
płaszczyzny współpracy rodziców z instytucjami wspierającymi ich 
dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ukazanie osób z 
niepełnosprawnością intelektualną jako twórców kultury. W Spotka-
niach wzięły udział grupy z: Przedszkola Specjalnego nr 11, Punktu 
Przedszkolnego „Lolek”, Szkoły Podstawowej nr 53, Gimnazjum 
nr 21, Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego dla Dzieci i Młodzieży 
z Niepełnosprawnością Intelektualną oraz Środowiskowego Domu 
Samopomocy „Akademia Artystyczna” w Lublinie. Wspaniałą wi-
downię stanowiły dzieci, młodzież, rodzice i pracownicy związani z 
wymienionymi placówkami oraz studenci UMCS i uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 30 w Lublinie. (Alicja Jakóbczyk) 
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Warsztaty kulinarne z sushi w roli głównej prowadzone przez Ka-
mila Janka, degustacja okrzykniętej przez Roberta Makłowicza 
za najlepszą w Polsce zupy rybnej oraz pierogów z bobu i z fetą 
to tylko niektóre smaczne atrakcje, które zostały przygotowane 
z okazji oficjalnego otwarcia studia kulinarnego Sokowirówka w 
Poniatowej. Miejsce nie jest przypadkowe, bowiem w okolicznych 
stawach jest pełno znakomitych smakowo hodowlanych ryb. Studio 
powstało przy okazji działalności Hotelu Montis. Gospodarzami 
miejsca są Katarzyna i Zbigniew Górkowie. Do tej pory kulinar-
ne warsztaty prowadzili m.in. Marcin Nieznaj, specjalista kuchni 
molekularnej Jean Bos oraz znawca owoców morza Miguel Ángel 
González Bravo. Ideą działalności studia jest umożliwienie poznania 
walorów smakowych różnych kuchni świata i pojedynczych potraw, 
nauczenie się ich przyrządzania i dobra zabawa podczas wspólnego 
gotowania. (maz). 
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 Sokowirówka 
już działa

Na setne 
urodziny KUL

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II ma już 100 lat. W 
ramach inauguracji obchodów jubileuszu odbył się niezwykły 
koncert, podczas którego została zaprezentowana Biblia Audio – 
słuchowisko słowno-muzyczne prezentujące fragmenty nagranego 
po raz pierwszy w historii Pisma Świętego. Na nagranie składa się 
ponad 100 godzin dźwięku, 480 głosów i blisko siedem gigabaj-
tów danych w formacie mp3. Słuchowisko już zostało pobrane z 
sieci 500 tys. razy. Efekty trzyletniej pracy zostały przedstawione 
podczas widowiska „Ja Jestem” w reżyserii Krzysztofa Czeczota, 
w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Fragmenty Starego 
i Nowego Testamentu zaprezentowali m.in. Jerzy Trela, Anna 
Dymna, Stanisław Soyka, Małgorzata Kożuchowska, Adam Wo-
ronowicz i Wojciech Malajkat oraz z ekranu – Krzysztof Globisz. 
Muzycznie całości dopełnili Chór KUL oraz Orkiestra Trybunału 
Koronnego. (maz) 
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marzec/kwiecień 2018

14-24 marca 

KAZIMIERZ DOLNY 
– KIERMASZ WIELKANOCNY,
Kazimierski Ośrodek Kultury Promocji  
i Turystyki
Lubelska 12

23 marca 

LUBLIN 
„Barbarzyńskie tsunami. Okres Wędrówek 
Ludów w dorzeczu Odry i Wisły”, Muzeum 
Lubelskie, ul. Zamkowa 9, godz. 14.00

23-25 marca 

LUBLIN
VII Lubelski Festiwal Piosenki Autorskiej  
i Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego
„Metamorfozy Sentymentalne”,  
ACK Chatka Żaka, ul. Radziszewskiego 16

23 -24 marca

LUBLIN 
Sewerynki Basowe 
Sala Koncertowa Szkoły Muzycznej 
Narutowicza 32a (wejście od ul. Mościckiego), 
23.03 godz. 12.00, 24.03 godz. 17.00

23 - 24 marca

LUBLIN 
Musical „Phantom”
Teatr Muzyczny w Lublinie ul. Marii Curie-
-Skłodowskiej 5, godz. 18.00

24 marca 

LUBLIN 
Koncert „PERFECT Akustycznie”
Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1, 
godz. 18.00

7-8 kwietnia 

LUBLIN 
Lublin Tattoo Days 2018
Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11

14 kwietnia 

LUBLIN 
Koncert Charytatywny „Skrzydła dla Agatki”
Sala Koncertowa Radia Lublin, ul. Obrońców 
Pokoju 2, godz. 18.00

14 kwietnia 

LUBLIN 
Warsztaty „Joga Natalii Przybysz”
Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,  
ul. Judyma 2a, godz. 11.30

14 kwietnia 

BYCHAWA 
Francuskie Danie dla Mola
Sala widowiskowa Bychawskiego Centrum 
Kultury, Piłsudskiego 34, godz. 17.00

14 kwietnia 

LUBLIN 
Premiera „Hamlet”
Teatr im. H.Ch. Andersena w Lublinie,  
Plac Teatralny 1, godz. 17.00

16 kwietnia 

BYCHAWA  – VI  Powiatowa Konferencja Szkół Zawodowych 
pn „Dobry zawód-pewna praca” z prezentacją
oferty edukacyjnej Szkół Powiatu Lubelskiego, Zespół Szkół Zawodowych  
Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego, ul. Reymonta 4b, godz. 10.00

22 kwietnia 

KAZIMIERZ DOLNY 
Wernisaż wystawy obrazóe Jacka 
Malczewskiego
Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dol-
nym, Galeria Wystaw Czasowych , Rynek 19, 
godz. 13.00

10 kwietnia

 BYCHAWA 
 II Powiatowa Konferencja Szkolnictwa
Specjalnego z prezentacją oferty edukacyjnej placówek kształcenia 
specjalnego prowadzonych przez Powiat Lubelski. Bychawskie Centrum 
Kultury, Piłsudskiego 34, godz. 10.00


