






„Kłopot z życiem polega na tym, że ma ono zbyt wiele 
sensu”. Ta refleksja autorstwa brytyjskiego filozofa Simona 
Blackburna niejako przyświecała nam w skomponowaniu dla 
Państwa najnowszego numeru LAJF-a. Zawsze, zmagając się 
jednocześnie z mocą i niemocą własną i innych, warto pamiętać, 
że po nocy wstaje słońce, a u kresu wędrówki znajdziemy 
odpowiedź na nurtujące nas pytania. Na łamach LAJF-a sens 
życia, a przez to i działania, jednakowo pięknie wpisują się 
niejako we wspólny życiorys ojca i syna – Marka i Jakuba Kępy,
którzy są utożsamiani z tym, co najlepsze w historii lubelskiego 
żużla. O sensie życia opowiada zwyczajna nadzwyczajna historia 
Urszuli i Radosława Czubów, a także artykuł poruszający temat 
całego wachlarza odcieni szarości naszych osobowości, które 
składają się na depresję, na którą cierpi już 350 milionów ludzi 
na świecie, z czego 1,5 miliona w Polsce. Z kolei sens i kreowanie 
niezwykłej, choć przyziemnej rzeczywistości w materiale 
o legendzie polskiego designu – Marii Chomentowskiej.

Nowy numer LAJF-a – pełen sensu i wszystkich odcieni 
wiosny. Dla Państwa.. 
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Nie ma przy tym znaczenia, czy przedmiot, który 
pada pod naporem młociarzy z Sejmu i rządu, jest oka-
załego kalibru, czy też jego ranga nie wydaje się wielka 

– na roztrzaskanie zasługuje prawie wszystko. Proszę 
bardzo, z jednej strony wspomniany Trybunał i sądy, 
system oświatowy i historia, media i kultura, armia i 
relacje międzynarodowe (przykłady spraw wielkiej wagi), 
z drugiej hodowle koni i inne spółki skarbu państwa, 
niezliczone wymiany personalne, a nawet handel. 

Lista jest długa, a jednak wciąż znajdzie się za-
pewne sporo obiektów nadających się do rozbicia. 
Spytam więc słowami piosenki Wojciecha Młynar-
skiego z 1981 roku:

 Co by tu jeszcze, panowie, co by tu jeszcze?... 
Co więc jeszcze? Główny lokator z Krakowskiego 

Przedmieścia już dobiera się do konstytucji, jego 
mentor z Nowogrodzkiej marzy o rozmontowaniu 
ordynacji wyborczej, a liczni kumple ze wszystkich 
zakątków kraju o zasiedleniu samorządów, właści-
wie jedynego miejsca ochronionego przed młotem. 
Kadry wprawdzie mają już straszliwie przerzedzone, 
skoro do obsadzenia stołka szefa Orlenu muszą wy-
ciągać gościa rządzącego wcześniej Pcimiem (bez 
szemrania wykona połączenie z Lotosem), ale prze-
cież na swoją szansę czekają kolejne tysiące lokalnych 
miernot godnych skierowania na nowe odcinki.

Czasem facetów, by mieć to z głowy, ktoś tam przerzuci
do jakiejś sprawy, co jest na oko nie do popsucia...
Już się prężą mózgów szeregi, wzrok się pali,
już widzimy, żeśmy kolegi nie doceniali.
A oni myślą w ciszy domowej czy w mózgów treście:
Co by tu jeszcze spieprzyć, Panowie? Co by tu jeszcze? 

Co jeszcze? Dziełem niedokończonym pozostają 
media. Temat bez wątpienia skomplikowany, odło-
żony na później również z tej przyczyny, że suweren 
zaskakująco gładko łyka propagandę TVPiS. Spra-
wa zrobi się pilniejsza, gdy słupki sondaży na dłużej 
polecą w dół.

Handel tylko lekko nadkruszono, a przecież trzeba 
go odzyskać w myśl zasady „nie będzie obcy dawał 

nam jeść”. A właśnie: obcy. Kolejny temat do pogłę-
bienia, zwłaszcza dla zdolnej młodzieży z ogolonymi 
głowami.

(...) faceci wokół się snują co są już tacy,
że czego dotkną, zaraz zepsują. W domu czy w pracy
gapią się w sufit, wodzą po gzymsie wzrokiem niemiłym.
Na niskich czołach maluje im się straszny wysiłek,
bo jedna myśl im chodzi po głowie, którą tak streszczę:
Co by tu jeszcze spieprzyć, Panowie? Co by tu jeszcze?

Ogromne pole do popisu wciąż daje gmeranie w 
przeszłości dla teraźniejszości, fachowo nazywane 
uprawianiem polityki historycznej. Dzieło z sukce-
sem rozpoczęte w szkołach, w oddanych mediach i 
na ulicach, wymaga jednak ciągłego doskonalenia. 
Bo wróg przecież nie śpi i wciąż może żądać na przy-
kład przywrócenia w Lublinie ulicy 1 Armii Wojska 
Polskiego, argumentując, że jej żołnierze wyzwalali 
ziemie polskie spod okupacji niemieckiej, a wiele 
tysięcy z nich zginęło. – Ale ginęli z niewłaściwych 
pozycji – czujnie powinny bronić nowej interpretacji 
zastępy światłych nauczycieli i propagandzistów.

Z ulicami rzecz jest na pewno niedokończona. Jest 
w Lublinie takie rondo Honorowych Krwiodawców. 
No, proszę zdolnych państwa z IPN. Przecież w cza-
sach PRL to żołnierze jakże niesłusznego wojska, a 
nawet – o zgrozo – milicjanci zaganiani byli do od-
dawania krwi. Oczy patriotycznych lublinian kaleczy 
też pomnik honorowych dawców przy – o rany! – 
niedawnej jeszcze ul. 1 Armii WP, na którym napis 
wprost odwołuje się do niewłaściwie ideologicznej 
krwi oddawanej od 1958 roku.

A taka ul. Obrońców Pokoju, której nazwa nawią-
zuje do wrocławskiego Kongresu Intelektualistów w 
Obronie Pokoju z 1948 roku? No, proszę państwa... 

Młoty i młoteczki w dłoniach, choć ja ponownie 
zapytam Młynarskim:

A brak wciąż wróżki, która nam powie w widzeniu 
wieszczem:

Jak długo można pieprzyć, Panowie? No jak długo 
jeszcze?!  PA
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Co by tu jeszcze…

Muszę przyznać, wbrew siłom negującym dokonania ostatnich dwóch lat, że ta władza ma jednak poważne 
dokonania. Osiągnęła mianowicie absolutną perfekcję w rozwalaniu zastanego porządku. Dzieło roztrzaskiwania 
w drobiazgi tego, co nie podoba się wielkorządcom, idzie wprost rewelacyjnie. Od Trybunału Konstytucyjnego 
po stadniny – wszystko może zasługiwać na wzięcie w łapy młota, najlepiej pneumatycznego.

pirat śródlądowy
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Na jednym z lubelskich osiedli grasuje snajper. Ofiary wybiera starannie, celnie strzela. Najczęściej 
do kotów. Takich, co chodzą pod balkonami albo wygrzewają się na parapetach. Strzela z wiatrówki. 
Ostatnio poczęstował  śrutem kota, który był członkiem rodziny od kilku lat. Uszkodzony kręgosłup, 
paraliż, śmierć. Był kot, nie ma kota. Zwyrodnialca nie znaleziono.

Historyk społeczny Charles Patterson nie 
owija w bawełnę, mówi wprost: – To, co naziści 
robili z Żydami, człowiek robi teraz ze zwierzę-
tami. I nie chodzi o zjadanie braci mniejszych, 
tylko o znęcanie się. Na początku roku sejm za-
ostrzył przepisy – za zabijanie, uśmiercanie lub 
znęcanie się nad zwierzętami grożą 3, a nie jak 
wcześniej 2 lata pozbawienia wolności; za czyny 
dokonane ze szczególnym okrucieństwem górna 
granica kary to 5, a nie jak dotychczas 3 lata.

Ustawa przeszła niemal jednogłośnie – za gło-
sowało 406 posłów, jeden był przeciw, dwóch 
wstrzymało się od głosu. Zastanawia ten poje-
dynczy głos, ale może poseł ma traumę z dzie-
ciństwa, po tym kiedy ciągnął psa za ogon.

Druga dobra wiadomość – powstał projekt 
nowelizacji Ustawy o ochronie praw zwierząt, 
który mówi o tym, że od 1 sierpnia 2020 roku, 
trzymanie psów „na uwięzi” będzie nielegalne. 
Do tego czasu łańcuch nie może być krótszy 
niż 5 metrów.

Tymczasem cichym zabójcą sadystą jest ludz-
ka głupota, która czai się na naszych czwo-
ronożnych pupili w lesie. Od kiedy za ministra 
Szyszki wycinka drzew stała się nową polską 
tradycją, w lasach zaroiło się od robotników 
leśnych, którzy pracują we wszelkiej maści 
rękawicach. Ocieplanych, płóciennych, nicia-
nych, gumowych, a i gumowo nicianych, ale 
też z grubo szytego płótna, usztywnionego 
dermą ze ściągaczem albo gumką. Nawet jeśli 
pociętych na kawałki drzew już nie ma, zostaje 
znaczący ślad po tych, co ścinali. Porozrzucane 
po leśnych drogach rękawice przypominają grę 
planszową w grzybki. Kto uzbiera więcej grzy-
bów do koszyka, ten wygrywa. Ale my zamiast 
grzybów zbieramy rękawiczki. Chyba że pies 
zauważy pierwszy i ze smakiem połknie swoją 
zdobycz w całości. Endoskopowe wyciąganie 
rękawicy z żołądka psa to koszt grubo ponad 
tysiąc złotych (analiza krwi, narkoza, zespół 

operacyjny, pobyt w lecznicy na obserwacji, 
kroplówki, leki). Ale czasami rękawica jest tak 
duża, że trzeba rozciąć żołądek. Wówczas ope-
racja jest dużo bardziej skomplikowana, dłużej 
trwa i wymaga kilkudniowego pobytu w lecz-
nicy, podawania antybiotyków i kroplówek. 
Czyli dobre trzy tysiące złotych. W przypadku 
połknięcia przez zwierzę gumowej rękawiczki 
albo lateksowej grozi skręt żołądka albo trwałe 
jego uszkodzenie. Na szczęście robotnicy w lesie 
nie zostawiają swoich kombinezonów. Ale co 
ze zużytymi prezerwatywami, którymi usiana 
jest ściółka... 

Niechlubnym hitem ubiegłego roku było roz-
rzucanie w wąwozie na lubelskich  Czubach ka-
wałków kiełbasy z gwoździami. Właściciele psów, 
którym przytrafił się ten „smakołyk”, doskonale 
wiedzą, czym to się skończyło – operacje, wy-
datki, rekonwalescencja, a nawet śmierć zwie-
rzęcia. Rzecz miała miejsce na terenie wybiegu 
dla psów i w okolicznych krzakach. Widocznie 
komuś bardzo przeszkadza, że w środku wąwozu 
obok ścieżki dla spacerowiczów i rowerzystów 
wesoło dokazują czworonogi. Że bywa czasami 
głośno – to prawda, ale też hałas robią ludzie, 
odpalając nad ranem samochody, w sobotnie 
poranki kosiarki, trzaskając drzwiami od windy 
czy siarczyście przeklinając pod oknem. Chcia-
łoby się złośliwie powiedzieć, że psy pobiegają, 
poszczekają i wrócą grzecznie do domu. A ludzie 
ujadają dalej. Tak jak zwyrodnialcy, którzy pod-
palają psy, rzucają nimi o ścianę, masakrują im 
kości, Tak jak ci, którzy wydłubują kotom oczy 

Grecki matematyk, filozof i mistyk Pitago-
ras powiedział, że: – Wszystko to, co człowiek 
zwierzęciu wyrządził, spadnie z powrotem na 
człowieka. Bardzo bym chciała. Wprost trudno 
się doczekać.  
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Koci snajper, 
psi sadysta
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Chwilę przed wiosną HIT

 Bociany, które w połowie marca poja-
wiły się na Lubelszczyźnie, mogły poczuć 
się zaskoczone zaśnieżonym krajobrazem. 
Wyczerpane po przebyciu kilku tysięcy ki-
lometrów miały problem ze znalezieniem 
pożywienia. Bociany zatrzymały się m.in. 
na terenie gminy Zakrzew. Stały w stadach 
w jednym miejscu, oszczędzając tym samym 
energię. W ten sposób dorosły osobnik 
w niesprzyjających warunkach pogodowych 
może przeżyć nawet cztery tygodnie. Brawo 
dla wszystkich, którzy do czasu zmiany po-
gody zaopiekowali się ptakami, dokarmiając 
je m.in. rozdrobnionym mięsem i podro-
bami. Tymczasem przyszła wiosna i ptaki 
wróciły do swoich lubelskich domów. (maz)

Rozkopane serce miasta KIT

U progu sezonu turystycznego wywró-
cony do góry nogami lubelski deptak 
straszy wielką dziurą. Planowany od 
dłuższego czasu lifting tego miejsca 
miał zacząć się szybko i równie szyb-
ko się skończyć. Zapowiadany termin 
– 15 maja, kiedy aura w pełni pozwa-
la, aby ogródki restauracyjne mogły 
rozpocząć sezon. Tymczasem nie ma 
ani ogródków, ani nowej nawierzchni. 
Jest za to wykop, a dla prowadzących 
w tym miejscu gastronomię i punkty 
handlowe na razie głównie są straty fi-
nansowe. Miasto wyznaczyło kolejny 
termin zakończenia prac remontowych, 
ale czy dotrzyma słowa – wkrótce się 
okaże. (gras)

tygiel

(pod) (pod)

Arka z Olbięcina

Charakterystyczny niewielki budynek wznie-
siony w Olbięcinie pod koniec XVIII w., zwany 
Arką, jest dobrze widoczny z drogi łączącej Lublin 
i Kraśnik. Arka została wzniesiona przez rodzinę 
Wybranowskich, właścicieli folwarku i okolicznych 
dóbr, w związku z wizytą księcia Stanisława Ponia-
towskiego. Przez 150 lat majątek przechodził z rąk 
do rąk. Ostatnimi właścicielami zostali Jadwiga 
i Jerzy Rudliccy, którzy zakupili folwark w 1935 
r. Po wojnie mieścił się tu PGR, potem szkoła 
specjalna. Dziś znajduje się tu Specjalny Ośrodek 
Szkolno-Wychowawczy. Trudno rozpoznać daw-
ny pałac, który został współcześnie rozbudowany. 
Natomiast o świetności tego miejsca zaświadcza 
wspaniały drzewostan parkowy oraz właśnie Arka, 
stojąca tuż przy bramie wjazdowej. (maz)

Kościół na wodzie 
To malownicze miejsce powstało z inicja-
tywy późniejszej Królowej Marysieńki, 
która zażyczyła sobie mieć w Zwierzyńcu 
staw z wyspą i teatrem. Jednak sto lat 
później ordynat Tomasz Antoni Zamoy-
ski zmienił funkcję tego miejsca, wzno-
sząc tu barokowy kościół. Dodatkowym 
walorem wnętrza świątyni są polichro-
mia wykonana w suchym tynku autor-
stwa Łukasza Smuglewicza i zbudowane 
w 1905 r. czterogłosowe organy. Co cie-
kawe, wyspa z rozbudowaną w później-
szym okresie o boczne nawy świątynią 
wraz z dzwonnicą znajduje się w centrum 
Zwierzyńca. W latach 60. XX w. został 
zbudowany żelbetowy most łączący wy-
spę ze stałym lądem. Niezależnie od pory 
roku to jeden z najchętniej i najczęściej 
fotografowanych zabytków na Roztoczu. 
(maz)

(pat)

(pod)
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tygiel

Wielkanocne Haiwki u grekokatolików

To dawny zwyczaj, który jest obecny do dziś w różnych regionach Ukrainy i Białorusi. Haiwki, jahiłki, hahiłky – tradycyjne 
wiosenne pieśni i zabawy, które były wykonywane obok cerkwi w czasie Wielkanocy. W lubelskiej cerkwi greckokatolickiej, która 
znajduje się na terenie Muzeum Wsi Lubelskiej, w drugą niedzielę po Wielkanocy po raz kolejny została zorganizowana ta wiosen-
no-wielkanocna zabawa. Tradycyjne pieśni głównie traktują o przyrodzie i jej przebudzeniu, i tym, co symbolizuje ciągłość życia. 
Jedną z najbardziej znanych haiwek jest Werbowaja doszczeczka, czyli Wierzbna deseczka, którą w XIX wieku na Pokuciu spisał 
Oskar Kolberg, a która w XX wieku zabrzmiała w filmie Serhija Paradżanowa „Cienie zapomnianych przodków”. Pod cerkwią w 
skansenie pieśni towarzyszyła gra, polegająca na tworzeniu mostku z rąk uczestników i przechodzeniu przez niego. Dawniej był to 
zwyczaj młodych kobiet, który symbolizował przejście ze stanu panieńskiego do życia rodzinnego. (Mariana Kril)

(Maksym Kashenkov)

Bitwa na Porytowym Wzgórzu

Usytuowane 15 km na południe od Janowa Lubelskiego Porytowe Wzgórze było miejscem największej bitwy partyzanckiej na ziemiach 
polskich. 14 czerwca 1944 r. zmierzyły się tu składające się z trzech tysięcy żołnierzy polskie i radzieckie oddziały partyzanckie oraz liczące 
30 tysięcy żołnierzy siły niemieckie. Okrążonym oddziałom partyzanckim udało się przedostać do Puszczy Solskiej. W 1974 r. na terenie 
znajdującego się tu cmentarza partyzanckiego został odsłonięty pomnik autorstwa Bronisława Chromego, jednego z najwybitniejszych 
polskich rzeźbiarzy, który zaprojektował m.in. pomnik Fryderyka Chopina, Smoka Wawelskiego, a także Psa Dżoka (wszystkie w Kra-
kowie) oraz kilka innych pomników o tematyce martyrologicznej na terenie całej Polski. (maz) 

(Radosław Czuba)
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z okładki

Lublin 
inspiruje 

żużel

O historii lubelskiego sportu 
żużlowego, o jego osiągnięciach 

i przyszłości, ale i trudnych chwilach 
z Markiem Kępą, legendą lubelskiego 

żużla i członkiem reprezentacji 
Polski, oraz z jego synem Jakubem, 

dyrektorem sportowym Speed Car 
Motor Lublin, rozmawia Iza Boguta, 

foto Krzysztof Stanek.
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– 27 kwietnia drużyna Speed Car Motor Lublin 
wygrała na lubelskim stadionie z drużyną ROW 
Rybnik. To były bardzo emocjonujące zawody. 
Jakub Kępa: – Zgadza się, w naszych analizach 
przedsezonowych zakładaliśmy, że będzie to jed-
no z trudniejszych spotkań rundy zasadniczej. Nie 
zapominajmy, że drużyna z Rybnika to praktycznie 
drużyna ekstraligowa. Kolejna wygrana, cieszymy 
się niezmiernie, ale skupiamy się na dalszej części 
sezonu.

– Jak to jest być synem utytułowanego zawodnika 
żużlowego Marka Kępy?
– Z perspektywy czasu widzę wiele pozytywów...

– Kiedy inne dzieci bawiły się w piaskownicy, Pan 
wychował się, towarzysząc ojcu podczas pracy 
w warsztacie i na jego treningach.
– To prawda, ja i moi dwaj bracia, Grzegorz i Kac-
per, od dzieciństwa jeździliśmy na motocyklach. 
Niestety, w każdym przypadku liczne kontuzje 
zdecydowały o tym, że zrezygnowaliśmy z dalszego 
ścigania. Niemniej te lata to nie był stracony czas, 
bo sport wyrobił w nas charakter, podejście do życia. 
Natomiast przez wiele lat jeździłem z tatą na zawo-
dy, pomagałem mu, przygotowywałem motocykle, 
rozkręcałem do mycia, składałem. Pamiętam jeden 
z wyjazdów, miałem wtedy chyba 13 lat, na finał 
Złotego Kasku do Wrocławia. Tata po drugim biegu 
miał potworny wypadek, złamał obojczyk. W szpi-
talu unieruchomili mu prawą rękę i ogipsowali go 
do pasa. A przecież trzeba było wrócić do Lublina. 
Jechaliśmy nocą, tata kierował jedną ręką, a ja, sie-
dząc na miejscu pasażera, zmieniałem biegi. I tak 
wróciliśmy do domu. Obaj jesteśmy dość uparci. 

 – To było 24 lata temu. Dziś jest Pan dyrektorem 
sportowym lubelskiego klubu żużlowego Speed 
Car Motor Lublin. I nadal korzysta Pan z doświad-
czenia ojca.
– Dużo rozmawiamy i zawsze mogę liczyć na jego 
pomoc w sprawach sportowych, takich jak przygoto-
wanie toru czy podpowiedzi związane z ustawieniami 
motocykli w trakcie zawodów. Ostatnio, na moją 
prośbę, był na półfinale Srebrnego Kasku z Oska-
rem Boberem. Wspierał go, podpowiadał. O wielu 
naszych działaniach dowiaduje się jednak po fakcie, 
mam taki charakter, że wiele spraw muszę robić 
sam. Tata zapisał już historię w lubelskim żużlu, a ja 
dokładam małą cegiełkę do jej nowego rozdziału.

– Na początku każdej historii, zwłaszcza związanej 
ze sportem, oprócz idei są liderzy. Bez nich ich 
urzeczywistnienie nie jest możliwe.
– Najpierw w 2015 r. Piotr Więckowski, mena-
ger Klubu Motorowego Cross Lublin, wieloletni 

zawodnik i trener, uczestnik Rajdu Dakar, założył 
szkółkę żużlową. Potem padło pytanie do mnie, czy 
moglibyśmy razem podziałać. Zawsze ciągnęło mnie 
do sportów motorowych, patrząc na projekt od-
budowy lubelskiego żużla, stwierdziłem, że jak nie 
teraz, to kiedy? Tak wspaniałym kibicom, jakich 
mamy w Lublinie, należy się żużel na najwyższym 
poziomie, mam tylko nadzieję, że starczy nam zapału 
i energii do tego, by doprowadzić naszą drużynę na 
sam szczyt.

– Zanim zaczęliście wspólnie działać, lubelski żużel 
miał za sobą trudne lata. Po sukcesach początku 
lat 90. nastąpił krach – w 1995 roku klub spadł do 
drugiej ligi, popadł w tarapaty finansowe. Kolejne 
lata to szarpanina o być albo nie być lubelskiego 
żużla w rozgrywkach ligowych.
 – Osobiście nie lubię wypowiadać się na temat 
działań poprzednich działaczy, pamiętam dosko-
nale wszystkie te lata lubelskiego żużla. Trzeba na 
pewno docenić każdego, kto poświęcił swój czas, 
aby żużel istniał w Lublinie. Z doświadczenia mogę 
powiedzieć, że nie jest to łatwe zadanie, dlatego też 
chciałbym podziękować wszystkim, którzy przez te 
lata byli zaangażowani w lubelski żużel.

– Komentator sportowy Tomasz Dryła porównał 
dochodzenie do sukcesu lubelskiego klubu Speed 
Car Motor Lublin do wspinaczki w Himalajach 
– do przemyślanego i precyzyjnie opracowanego 
planu zdobycia kolejnych ośmiotysięczników.
– Budowa zespołu została zapoczątkowana odbudową 
szkółki żużlowej, dzięki której mamy swoich wycho-
wanków. Stworzyliśmy wspólnie zespół i postano-
wiliśmy, że w sezonie 2017 awansujemy do I ligi. 
Po bardzo wyboistej drodze udało nam się awanso-
wać, a apetyty kibiców wzrosły. W związku z czym, 
podchodząc do rozgrywek I-ligowych, chcieliśmy 
zbudować zespół na tyle silny, żeby utrzymać się 
na zapleczu ekstraligi, a do tego powalczyć o fazę 
play-off, a może uda nam się zdobyć kolejny ośmio-
tysięcznik? Osobiście podchodzę do tego z dużym 
spokojem, nie wywieramy zbytniego ciśnienia, na-
szym celem w sezonie 2018 jest awans do fazy play-
-off, a ta część rozgrywek rządzi się swoimi prawami. 
Zapewniam, że będziemy walczyć do samego końca!

– Patrząc z perspektywy doświadczonego zawod-
nika, jak porównuje Pan wczoraj i dziś polskiego 
żużla?
Marek Kępa: – Dziś walczy się nie tak, jak daw-
niej, na łokcie, dziś walczy się na paznokcie, każdy 
centymetr, niuans, składa się na końcowy wynik. 
Decyduje o tym też dbałość o sprzęt. Wiem, że 
mówiono o mnie „Kępa to bufon”, a wynikało to 
z tego, że przed zawodami odcinałem się psychicznie 

13magazyn lubelski (54) 2018



od wszystkiego. Istniałem ja, mechanik i motocykl. 
Sprawdzałem detale, smarowałem łańcuch, ogniwo 
po ogniwie. W latach, kiedy zaczynałem przygodę 
z żużlem, o wszystko było trudno. Zdobycie części 
czy praca nad poprawą osiągów, coś, co nazwaliby-
śmy tuningiem, wszystko wymagało myślenia, pracy, 
dużego zaangażowania. Dziś wszystko jest dostępne. 
Części do motocykla, ubrania, protektory można 
kupić jednym kliknięciem i za dwa dni mieć w domu. 
Dziś o sukcesie decyduje to, czy ma się w ogóle chęć 
i jasno postawione cele.

– Pana pierwsze kroki w żużlu?
– Mając szesnaście lat, nie pytając rodziców o zgodę, 
zapisałem się na jazdy testowe do szkółki żużlowej 
w Lublinie, prowadzonej przez pana Ryszarda Bie-
leckiego. Było nas około stu chętnych. Wykręciłem 
najlepszy czas. Tata przyjął to na spokojnie – pro-
wadził mały warsztat mechaniczny, motoryzacja była 
mu bliska. Natomiast mama po rozmowie z panem 
Bieleckim wróciła z płaczem. Po tym, jak dostałem 
się do klubu, otrzymałem motocykl WSK, który 
służył mi zarówno do treningów, jak i dojeżdża-
nia z Polanówki, skąd pochodziłem, do Lublina. 
A nauczyłem się jeździć, jak to chłopak na wsi, od 
kolegów, starszego brata. Kiedy poszedłem do zawo-
dówki w Piotrowicach, brat podarował mi motoro-
wer Komar. Kiedyś zabrakło mi paliwa i całą drogę 
ze szkoły musiałem pedałować.

– Marek Kępa symbolizuje najlepsze lata lubelskie-
go klubu sportowego Motor.
– Trudno oceniać samego siebie, ale jest to niewąt-
pliwie miłe, że nazwisko Kępa dobrze kojarzy się 
fanom żużla. Ten czas uważam za jeden z lepszych 
w mojej długiej karierze żużlowej.

– Ma pan trzech synów, było dla Pana oczywiste, 
że będą jeździć na motocyklach?
Marek Kępa: – Tak, byłem tego pewien, przecież to 
ta sama krew. Widzi nas tu Pani na zdjęciu z zawo-
dów motocrossowych. Kacper od piątego roku życia 
jeździł na motocyklu, zapowiadał się pięknie. Grzesio 
po kontuzjach obojczyków, Kuba po kilku opera-
cjach kolan, a miał wielki zapał do żużla. Niestety, 
każdy musiał zrezygnować ze względu na kontuzje. 
Jakub Kępa: – Mnie bardzo ciągnęło do motocy-
kli i chciałem jeździć na żużlu, ale ojciec na to nie 
pozwolił, uważając, że to niebezpieczny sport. Za 
to wciągnął nas w motocross. Na zawody jeździ-
liśmy rodzinnie, to było wspólne spędzanie czasu. 
Panowała piknikowa atmosfera, spotykaliśmy się ze 
znajomymi, praktycznie co tydzień cały weekend 
spędzaliśmy razem. To były takie mocno integrujące 
wyjazdy. Tylko mamy było mi szkoda przez tyle 
lat. To, co ona przeżyła przez nas wszystkich, przez 
nasze kontuzje – jestem pełen podziwu i szacunku, 
że wytrzymała to wszystko. Ale musiała zdawać sobie 
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sprawę, że te sytuacje są nieuniknione. Nie pamiętam, 
żeby próbowała nas powstrzymać.   
Marek Kępa:  – Z żoną znamy się od najmłodszych lat. 
Chodziliśmy do tego samego kościoła – ja z pięcior-
giem rodzeństwa z Polanówki siedem kilometrów na 
piechotę, ona miała blisko, bo mieszkała w Krężnicy. 
Znała moje życie, motocykle, zawody, to nie było jej 
obce.
Jakub Kępa: – Punktem zwrotnym był wypadek Kac-
pra. Kiedy miał siedemnaście lat, kilkuletnie doświad-
czenie w motocrossie i ogromny potencjał, stwierdził, 
że chciałby spróbować żużla. Ja byłem kołem napędo-
wym tego pomysłu. W ciągu miesiąca uzyskał licen-
cję żużlową. Wystartował nawet w lidze, reprezentując 
barwy lubelskiego klubu. Niestety w zawodach mło-
dzieżowych w Bydgoszczy doznał okropnej kontuzji 
szczęki, która zakończyła krótki epizod ze speedwayem. 

– Był tam Pan?
Marek Kępa: – To działo się na moich oczach. Po-
mimo kasku kierownica wbiła się w górną szczękę. 
Miał trzy operacje, przeszczep kości z bioder w celu 
wstawienia kilku implantów. Dziś wszystko gra, ale 
trzeba było podjąć decyzję o wycofaniu. Szczególnie 
żona na to naciskała.
Jakub Kępa: – To było dla nas takie przeżycie, że 
wyleczyliśmy się ze sportów motorowych na parę lat. 
Ale czas goi rany. Od czasu do czasu wsiadamy na 
motocykle dla zabawy, jest to chyba silniejsze od nas.

– Jak zawodnicy reagują na wywrotki? Czy stają się 
ostrożniejsi? I czy ta ostrożność w ogóle jest możliwa?
Marek Kępa: – Przychodzi taki moment, że zamiast 
odkręcać gaz na maksa, zaczyna się odpuszczać. Ale 
żeby mieć wyniki, nie można się wahać. 
Jakub Kępa: – Sam doznałem poważnych kontuzji 
kolan i wiem, jak ciężko wraca się do dalszej jazdy. 
Wszystko zależy jednak od zawodnika, jego charak-
teru. Ale z upływem czasu zapewne tej ostrożności 
jest więcej.
Marek Kępa: – Po upadku, jeśli noga nie przekręciła 
się w drugą stronę, siada się i chce się jechać kolejny 
bieg. Tak jak pisarza nic nie powstrzyma przed pisa-
niem, tak zawodnik musi się ścigać, to taki imperatyw.

– Lublin ma piękne tradycje żużlowe. Kiedy zaczynał 
Pan karierę, na mecze przychodziły rzesze kibiców. 
Potem przyszły trudne lata, na torze na Al. Zygmun-
towskich zapadła cisza. W jakiej kondycji lubelski 
żużel jest dziś?
Marek Kępa: – Teraz to powraca, dzięki Piotrkowi 
Więckowskiemu, Kubie. Dzięki nim lubelski żużel 
wraca na mapę świata i to z ogromnym rozmachem. 
Jest zauważany nie tylko w Polsce, ale i w Europie, 
dzięki ich doświadczeniu w organizowaniu wydarzeń 
sportowych, doborze zawodników, umiejętnościom 
menadżerskim. Chciałbym, żeby powstał u nas obiekt 
adekwatny do osiągnięć lubelskiego Motoru z przeszło-
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ści i do potrzeb rozwijającego się klubu Speed Car 
Motor Lublin. Mam nadzieję, że decyzja o budowie 
takiego obiektu zapadnie. Byłby wizytówką miasta 
i regionu. Bardzo ważne jest, że mamy szkółkę żuż-
lową czy motocrossową, że dzieciaki od najmłod-
szych lat mogą tych sportów spróbować. Od tego 
się zaczyna, tylko w ten sposób kształtować się mogą 
przyszłe kadry.
Jakub Kępa: – Jesteśmy lokalnymi patriotami, 
chcemy pokazać Lublin, lubelskie i tutejsze firmy 
z najlepszej strony. Nasz sponsor tytularny – sieć 
stacji kontroli pojazdów Speed Car – ma już około 
kilkudziesięciu placówek w całej Polsce. Od nie-
dawna naszym sponsorem strategicznym jest Grupa 
Azoty Puławy. Wspiera nas Perła – Browary Lubel-
skie S.A. Dziękujemy też władzom Miasta Lublin 
i władzom Województwa Lubelskiego za olbrzymie 
wsparcie. A więc nie mamy się czego wstydzić jako 
ten wschodni region Polski. Patrzymy też na żużel, 
a znamy to przecież z własnego doświadczenia, jako 
na dyscyplinę łączącą pokolenia. Na mecze przy-
chodzą rodziny z dziećmi. To jest piękne, kiedy na 

trybunach widać ludzi, których pamiętam sprzed 
lat, a którzy teraz przychodzą ze swoimi dziećmi, 
wnukami. 

– Jakie są Pana marzenia i plany?
Marek Kępa: – Od niemal trzydziestu lat prowa-
dzę z żoną firmę i mam zamiar prowadzić ją, dokąd 
sił starczy. Wolny czas poświęcam myślistwu. Nie 
umiem usiąść i oddać się bezczynności. W przy-
szłym roku przypadają moje sześćdziesiąte urodzi-
ny. W pierwszej kolejności życzyłbym sobie, żeby 
drużyna Speed Car Motor Lublin awansowała do 
Ekstraligi, to by był dobry prezent. 

– Z naszej rozmowy wynika, że żużel to styl życia 
i że trudno go zamienić na cokolwiek innego.
Jakub Kępa: – Żużel to większość mojego życia. 
Towarzyszył mi w dzieciństwie, w okresie dorastania 
i kształtowania się jako człowieka. Ma więc wpływ 
na moje podejście do życia, dzięki niemu mam wielu 
wspaniałych znajomych i niezapomniane wspomnie-
nia. 

Marek Kępa
wiek 59 lat
wykształcenie – wyższe
stan rodzinny – żona Elżbieta, synowie: Jakub, Grzegorz, Kacper
czym zajmuję się zawodowo – przedsiębiorca, motoryzacja
upodobania – myślistwo, podróże 
lektura – wiecznie brakuje czasu
ulubione danie – wszystkie przygotowane przez żonę
dyscyplina sportowa/rekreacja – sporty motorowe

Jakub Kępa
wiek 37 lat
wykształcenie – wyższe
stan rodzinny – żona Kasia, synowie: Filip, Oliwier
czym zajmuję się zawodowo – broker ubezpieczeniowy, sektor 
budowlany
upodobania – dalekie podróże 
lektura – biografie ludzi, którzy dokonali wielkich rzeczy 
(aktualnie: Richard Branson)
ulubione danie – owoce morza w każdej postaci
dyscyplina sportowa/rekreacja – sporty motorowe, sporty 
wodne, a także wszystkie dyscypliny z udziałem reprezentacji 
Polski
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• Botox
• Wypełniacze
• Mezoterapia
• Peelingi medyczne
• Osocze 

bogatopłytkowe
• Mikrodermabrazja
• Zabiegi pielęgnacyjne 

Exuviance
• Depilacja
• GVO peptydy 

biomimetyczne
• Zabiegi 

kosmetologiczne
• Laser frakcyjny CO2

Odkryj siebie na nowo

Medycyna estetyczna 
z kosmetologią

Zabiegi przeprowadzane są przez 
doświadczony personel medyczny  
w zakresie medycyny estetycznej  
i kosmetologii

ul. Krasińskiego 2 | tel. 81 532 37 11 | www.luxmedlublin.pl



społeczeństwo

W ODCIENIACH 
SZAROŚCI
tekst  Iza Boguta
foto Anna Syrota

Przyczyny pojawienia się depresji są różne i wła-
ściwie niedookreślone. Pojawić się może jako wynik 
ciężkich doświadczeń życiowych, utraty bliskiej osoby, 
rozwodu, niepowodzeń w życiu zawodowym, wystąpie-
nia ciężkiej choroby. Ale są też takie depresje, które 
pojawiają się znikąd, często w dobrym, spokojnym 
życiu. Takie osoby, które wycofują się z codzienności 
i z nikomu niepojętych powodów zaczynają widzieć 
swoje życie w ciemnych barwach, spotkać łatwo, a bar-
dzo trudno zrozumieć i ocenić jako cierpiące. Częściej 
z narastającą irytacją ocenia się je, że zaczynają dziwa-
czyć, wyolbrzymiać, mówi się, że przesadzają, że nie 
wiadomo o co mu/jej chodzi. Statystycznie rzecz biorąc, 
przydarzyć się to może każdemu z nas, bo nie ma ani 
wieku, ani statusu społecznego, ani płci, która byłaby 
wolna od ryzyka zaburzeń nastroju. 

Na początku, w środku 
i na końcu – melancholia

Depresja, zwana do niedawna melancholią, według 
prognoz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) bę-
dzie do 2020 roku drugą, a już w 2030 roku pierwszą, 
najpowszechniejszą chorobą na świecie. Obecnie cierpi 
na nią 350 mln osób, w Polsce około 1,5 mln, czyli 
mniej więcej tyle, ile mieszka w Warszawie. Statystycz-
nie najliczniejszą grupą są ludzie w wieku 20–40 lat, 
czyli w wieku produkcyjnym, co powoduje, że koszty 
ekonomiczne tej choroby są duże, szacowane na około 
1 trylion dolarów na świecie i około 2 mld złotych 
w Polsce w   

ujęciu rocznym. Dawniej kategoryzowało się depre-

– Przedzieram się przez szare, gęste pnącza, czepiają się 
moich nóg, brnę przez nie z wielkim trudem – mówi Justine, 
bohaterka filmu „Melancholia” Larsa von Triera. Leży wciśnięta 
w poduszkę, w sukni ślubnej, wokół trwa najpiękniejsze z 
możliwych przyjęć weselnych. Stare zamczysko kipi światłem 
świec i zapachem białych kwiatów, a zaproszeni goście z coraz 
większym zdziwieniem patrzą na zniknięcie panny młodej. 
Powinna być szczęśliwa, czyż nie?
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sję na egzogenną, czyli taką, której przyczyny leżą „na 
zewnątrz”, i endogenną, uwarunkowaną wewnętrznymi 
procesami biologicznymi. 

– We współczesnych klasyfikacjach nie stosujemy tego 
podziału. W dzisiejszej medycynie mówi się o czynnikach 
ryzyka, nie ma sytuacji zerojedynkowej. W przypadku 
depresji ważne jest nasze uposażenie genetyczne, dzieciń-
stwo – styl wychowania, relacje z rodzicami, predyspozycje 
osobowościowe, takie jak woundability, czyli podatność 
na zranienia, czy tak zwana prężność psychiczna oraz 
czynniki środowiskowe, na przykład to, czy mieszkamy 
na wsi, czy w dużym mieście, czy kulturowe – mówi 
dr Andrzej Kapusta, psychiatra i filozof, kierownik 
Katedry Antropologii Kulturowej Wydziału Filozofii 
i Socjologii UMCS. 

Marta, lublinianka, wracając z pracy, zatrzymuje się 

w restauracji, żeby zjeść coś przed treningiem. – Muszę 
dwa razy w tygodniu zmęczyć się do granic wytrzymałości, 
to mnie jakoś mobilizuje i oczyszcza ciało i głowę. – Patrzy, 
jakby próbowała zgadnąć, czy rozumiem, o co chodzi. – 
Bo ja ciężko znoszę życie, odbieram świat jakby za mocno, 
jego niedoskonałości wżerają się w moją wrażliwość za 
intensywnie. Niby wiem, że nic nie jest idealne, ani ludzie, 
ani ja, ale mimo to cierpię, ilekroć się o tym przekonuję. 
Odczuwam, jakby mój układ nerwowy nie miał izola-
cji, otuliny. – Marta odkłada menu i czeka na kelnera. 
Na twarzy ma spokój, ale szczupłe palce dłoni skubią 
skórki wokół paznokci. – Coraz mniej czułam sens tego 
wszystkiego. Czułam, jakby w kółko grała ta sama taśma. 
Mówiłam życiu – sorry, ja już to znam, ja już to widzia-
łam, i wycofywałam się w głąb siebie. Czekałam na starość 
i śmierć. Chciałam się rozpaść na kawałki i zniknąć. To 
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było jakieś trzy lata temu. A na zewnątrz miałam całkiem 
fajne życie. Dlatego jako osoba, której zawsze stawiano za 
wzór bycie rozsądną, cierpiałam dodatkowo. Wstydź się. 
Wstydziłam.

Epidemia
– Jeżeli pytać, skąd ta „epidemia depresji”, to mamy 

cały szereg hipotez – wyjaśnia dr Andrzej Kapusta. – 
Wpisuje się ona w ciąg przemian społeczno-kulturowych, 
które powodują, że życie staje się trudniejsze. Coraz więcej 
ludzi żyje w miastach, prowadzi intensywne życie, zmie-
niła się struktura rodziny, znikła społeczność wielopoko-
leniowej rodziny. Do tego dochodzi wymóg nieustannej 
gotowości i dyspozycyjności i próba dorównania ideałom 
lansowanym przez współczesny świat. Drugim elementem 
„epidemii depresji” jest to, że mamy coraz większą świa-
domość i skłonność, żeby szukać wyjaśnień zmian naszego 
nastroju, nastawienia do świata w obszarze psychologii 
i medycyny i zwracać się z pytaniami do ekspertów – psy-
chologów, psychoterapeutów, lekarzy, psychiatrów.

Chociaż świadomość społeczna depresji rośnie, to 
wciąż wystąpienie zaburzeń nastroju i podjęcie decyzji 
o skorzystaniu z pomocy lekarza obciążone jest bagażem 
lęku i złych stereotypów. 

– Pokutuje przekonanie, że do psychiatry chodzić 
nie warto. Ludzie obawiają się, że gdy ich ktoś zoba-
czy, gdy informacja o ich wizycie u psychiatry wyjdzie na 
jaw, przylgnie do nich łatka wariata, opinia człowieka 
nie do końca normalnego, a to wiąże się z wykluczeniem 
ze społeczności – mówi Sebastian Sojczuk, doktor nauk 
medycznych, specjalista psychiatra. Wizyta w gabinecie 
psychiatrycznym odbierana jest także jako „przyznanie 
się” do tego, że nie radzimy sobie z życiem, że nie na-
dążamy w wyścigu szczurów, a jest to dziś synonimem 

porażki. – Drugą barierą utrudniającą podjęcie leczenia 
jest niewystarczająca ilość psychiatrów. Zwykle na wizytę 
trzeba czekać kilka tygodni, bez względu na to, czy mówi-
my o przychodni prywatnej, czy państwowej. W związku 
z tym duża część osób z zaburzeniami nastroju, która 
powinna być objęta pomocą lekarską, szuka rozwiązania 
na własną rękę, między innymi na forach internetowych, 
gdzie przeczytać można największe głupstwa. 

Marta: – Na drzwiach gabinetu nie było tabliczki 
„psychiatra”, więc oczekiwanie w kolejce nie było takie 
okrutne. Lekarz był młody, zadał sporo pytań. Dostałam 
dwa rodzaje malutkich tabletek. Odtąd towarzyszyły mi 
każdego dnia. Życie stało się znośne.

Brak motywacji
Zbyszek jest właścicielem firmy z branży reklamo-

wej. Żeby w skrócie opisać styl tej pracy, opowiada 
dowcip – w agencji reklamowej siedzą pracownicy, wy-
bija 16, jeden z nich zabiera telefon, wyłącza komputer, 
pakuje torbę, reszta patrzy na niego jak na wariata, 
a on na to – no co, na urlopie jestem. Kiedy zaczęła 
się u niego depresja, jego firma była w czołówce tego 
typu firm w mieście, nie chce mówić, w jakim. Nic 
się w sumie nie wydarzyło. Obroty szybowały, kilku 
grafików i on sam pracowali od świtu do nocy. Może 
za rzadko dawał sobie wolne. Może pomału pukały do 
drzwi długi, Urząd Skarbowy robił się coraz bardziej 
nachalny. Faktycznie miał za co, bo jak mówi Zbyszek 
– im bardziej ma pieniądze, tym bardziej ich nie ma, 
a łatwiej odmówić sobie zapłacenia podatku, niż kupna 
nowego gadżetu. Pasje potrafiły zeżreć nawet bardzo 
przyzwoite dochody. 

– Jak się to zaczynało, to sam nie wiedziałem, że coś 
się dzieje. Ryczałem. Dlaczego? Bo mi było źle. Ale nie 
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umiałem zdefiniować powodu. Potrafiłem oglądać film i się 
rozryczeć, bo piesek w filmie był głodny. Potem pojawił się 
lęk, paraliżujący strach, abstrakcyjny. Do firmy wpadałem 
coraz rzadziej, pokręciłem się chwilę, wracałem do domu, 
spać, leżeć. Na utrzymywanie relacji z klientami absolut-
nie nie miałem sił. Na szukanie nowych, tym bardziej. 
Siadałem do pracy i nic nie wchodziło mi do głowy, nie 
potrafiłem przebrnąć przez nowy kontrakt, skupić się na 
treści.

– Kiedy przez dłuższy czas czujemy brak mo-
tywacji, negatywnie postrzegamy siebie, otocze-
nie i przyszłość, czujemy się ciągle zmęczeni, bez 
siły na nic, spadła nam koncentracja, to mogą to 
być objawy depresji – tłumaczy doktor Sojczuk  
i zwraca uwagę, żeby nie bagatelizować takiego stanu, 
bo po pierwsze znacznie obniża on jakość naszego życia, 
a po drugie, jest to po prostu niebezpieczne – w przy-
padku zaostrzenia mogą pojawić się myśli o definityw-
nym rozwiązaniu problemów, którym jest po prostu 
samobójstwo. Porady można szukać u psychologa, moż-
na pójść wprost do psychiatry bądź do lekarza pierw-
szego kontaktu. W niektórych przypadkach pomocna 
i wystarczająca będzie psychoterapia, w stanach średniej 
depresji dobrze jest włączyć leczenie farmakologiczne.

– Dysponujemy dziś dużą ilością leków przeciwdepre-
syjnych i co najważniejsze, są to leki skuteczne, pomagają 
w niemal 75 procentach przypadków, dobrze tolerowane, 
dające niewiele lub wcale powikłań, które można stosować 
długi czas. Tak jak przy innych schorzeniach, w skraj-
nych przypadkach stosuje się hospitalizację. Wśród pro-
cedur stosowanych w stanach głębokiej depresji są nadal 
elektrowstrząsy i jest to zabieg bardzo skuteczny, szybko 
przynoszący poprawę, przebiega w znieczuleniu całko-
witym i po podaniu leków zwiotczających, więc nie ma 
w sobie nic z traumatyczności słynnej sceny z „Lotu nad 
kukułczym gniazdem” – uśmiecha się dr Sojczuk.

Pomoc jest możliwa
– Jeżeli ktoś mnie pyta, jak można pomóc osobie 

z depresją, to odpowiadam – wziąć za fraki i zawlec do 
lekarza! Mieszkam w dużym mieście, można tu być 
anonimowym, ale do psychiatry pojechałem do miasta 
oddalonego o sto kilometrów. Tak się tego wstydziłem 
i bałem reakcji ludzi. W mojej robocie wszystko zależy 
od relacji z ludźmi. – Pies leżący u stóp Zbyszka dopra-
sza się pieszczot. Na biurku stoją fotografie z wyjazdów, 
rajdów – samochody, adrenalina, przygoda – i ślubne. 
– Gdyby nie jej obecność, nie wiem, jak bym to prze-
szedł. W ogóle nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, 
że ktoś jest sam, nie ma nikogo i musi sam przez to 
przechodzić. Pewnie by mnie tu już nie było.

Wsparcie osób bliskich jest niezastąpionym ele-
mentem wychodzenia z depresji. Dobre, zdrowe, sil-
ne relacje z bliskimi działają jak bufor w przypadku 
myśli samobójczych. Czasem to właśnie ze względu 
na ich los czy ból chorzy odpędzają myśli samo-
bójcze bądź podejmują leczenie. A bycie bliskim, 

rodziną czy przyjacielem osoby cierpiącej na depre-
sję nie jest łatwe. Cechą tej choroby jest to, że się 
cierpi, a cierpi się na ogół nieładnie, egocentrycz-
nie, agresywnie. Do tego dochodzą zaniedbania, bo 
choroba demotywuje i odbiera sens nawet wielkim  
i ważnym rzeczom, nie mówiąc o codziennej krzątaninie 
– samochód bez przeglądu technicznego, niepoprasowa-
ne ubrania wysypujące się z szafy, sterty zaległych faktur 
do popłacenia. Weź się i zrób coś z tym, poczujesz się 
lepiej. Dlaczego tak siedzisz? Myślisz tylko o sobie i tej 
swojej depresji. Może łatwiej zrozumieć i wybaczyć 
te stany, gdy wie się, że depresja nie jest chandrą ani 
złym nastrojem, ani – przede wszystkim – wymysłem. 
Depresja jest chorobą, jej biochemiczny mechanizm 
polega na zaburzeniu metabolizmu neuroprzekaźni-
ków, takich jak serotonina, dopamina, noradrenalina 
i inne. W mózgu znajdują się ośrodki kontrolujące 
nastrój, a prawidłowy przepływ impulsów i informacji 
między nimi odpowiada za stabilność nastoju człowieka. 
Prawidłowy przepływ impulsów zapewniają właśnie 
neuroprzekaźniki. W sytuacji gdy ich metabolizm i po-
ziomy są zaburzone, może dojść do wystąpienia depresji. 
Zastosowanie leków przeciwdepresyjnych powoduje 
stabilizację poziomów neuroprzekaźników, a w następ-
stwie ustępowanie objawów depresji. 

– Pod wpływem bliskich osób przestałam po trzech 
latach brać leki – opowiada Marta. – Mówili mi, że 
miłość mnie wyleczy, że nie można tak ciągle być „na 
chemii”. Tabletki wylądowały z dnia na dzień w śmiet-
niku. Dwóch miesięcy, które po tym nastąpiły, właści-
wie nie pamiętam. Ciągłe odsuwanie od siebie czegoś 
przeraźliwie wielkiego, ciężkiego i ostatecznego. W pracy 
histeryzowałam i trzaskałam drzwiami, bo nikt mnie 
nie rozumiał i nie doceniał. Znajomi zniknęli, bo prze-
stałam się w ogóle z nimi kontaktować. Pewnie myśleli, 
że zajęłam się swoim życiem. Książki przy łóżku zarosły 
kurzem, bo po trzech zdaniach byłam zmęczona. Kwiaty 
rozkwitały, a ja się dziwiłam, jaka ta przyroda głupia. 
Nikogo nie lubiłam i pewnie nikt nie lubił mnie. – Marta 
ukrywa pod powiekami oczy pełne łez. Dodaje, że 
jej stan, jej brak entuzjazmu odbił się negatywnie na 
nowym związku. Najlepsze miesiące spędzili w cieniu 
jej depresji. – W moim przypadku leki działają bardzo 
szybko. Biorę je znowu. Szukam dobrego psychoterapeuty. 
Muszę się nauczyć radzić z życiem, żeby tak nie bolało, 
żeby znosić życie lżej i pogodzić się z tym, że najlepsze 
już za mną – dodaje Marta.

– Jestem ambasadorem leków, uważam, że tak jak 
kogoś boli kolano, to tak samo może boleć mózg i ten mózg 
trzeba leczyć lekarstwami tak jak wszystko inne. W dzi-
siejszym świecie, przy dzisiejszym trybie życia, leki na mózg 
też są, kurde, potrzebne. A potem, jak już jesteśmy ustabi-
lizowani na fajnych lekach, to trzeba się zastanowić, czym 
ten mózg zmusiliśmy do ucieczki w depresję. Bo tak ją 
postrzegam, jako reakcję organizmu na jakieś nasze przegię-
cia. – Zbyszek odstawia kubek po kawie, gaśnie monitor 
na biurku. – Jadę do ojca, będziemy palić ognisko i gadać 
o swoim życiu, nie robiliśmy tego ze czterdzieści lat. 
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ludzie

ŻYĆ, 
PO PROSTU 
ŻYĆ  
tekst i foto Grażyna Stankiewicz

Sensem życia jest drugi człowiek. Pasje. Czas, 
który każdego dnia płynie innym rytmem. Zwierzę-
ta. Dom, który przypomina sekretarzyk z wieloma 
schowkami. Śmiech. Błękitne niebo z pędzącymi 
chmurami. Radość. Powroty do dobrej przeszło-
ści. Czyli sens życia według Urszuli i Radosława 
Czubów.



Garda ma dziewięć lat (ale wygląda co najmniej 
na trzy, a zachowuje się, jakby miała dopiero dwa) 
i jest berneńskim psem pasterskim. Wesoła, choć 
zdystansowana do obcych ludzi i psów, okrąża 
kilka razy dziennie hektarowy ogród, wybieg dla 
pawi i pięć sadzawek, aby w końcu położyć się na 
kamiennym tarasie. Jej czarno-rudo-biała sierść 
błyszczy w pełnym słońcu, a oczy wyrażają szczę-
ście. Można powiedzieć, że Garda jest ambasado-
rem tego domu. I to właśnie przez nią poznałam 
jej właścicieli. 

W labiryncie drzwi, 
okien i schodów 

Dom jest jak pień starego drzewa. Zamiast słoi, 
są dobudowywane pomieszczenia, każde w kon-
kretnym celu i na innym poziomie, przynajmniej 
kilka schodów w dół lub w górę. Nie są używane 
stale, bo życie koncentruje się w kuchni, z trzema 
królewskimi siedziskami wykonanymi przez pana 
domu, i w salonie, w którym dominują na równych 
prawach kominek obudowany kaflami i stara szafa 
na wino i nalewki z rzucającymi się w oczy drzwia-
mi. Oprócz wielu drzwi, w domu jest też sporo 
okien z lustrami. Nigdy nie wiadomo, gdzie trafimy 
albo co się nam ukaże po ich otwarciu. Dom stud-
nia, ale i labirynt, w którym w pierwszych chwi-
lach można się zgubić. Po przejściu przez drzwi 
wejściowe mamy dwie możliwości – albo idziemy 
prosto, albo w lewo. Jeśli skręcimy (trzy schodki 
do góry), najpierw trafimy do salonu, który wy-
gląda jak z XIX w., a potem (schodkami w dół) do 
pokoju z sofą i wygodnymi fotelami. Azyl ze zmie-
niającymi się wysokościami, piwniczką pełną słoi 
z marynowanymi wiktuałami oraz piwnicą obok, 
a tak naprawdę salonikiem z kominkiem i rusz-
tem, ławami z poduchami obleczonymi jutowymi 
workami i sklepionymi w gotyckim stylu oknami, 
które zaprojektował i zbudował z cegły Radosław. 
Dom, który obrósł historią, jak i jego domownicy – 
ci z teraz i ci z kiedyś. Choć budynek ma dopiero 40 
lat, pełno tu duchów przeszłości, które wspomina 
się ze wzruszeniem.

Zegar z piaskowca
Stoi w ogrodzie, między sadzawką a płotem. Jest 

wysoki na około1,20 m, pokazuje godzinę, datę, 
porę roku. Na jednej ze ścian wyryty jest napis: 
„Człowiek stworzony jest do pracy tak jak ptak do 
lotu”. Radosław zbudował go, aby uczcić urodziny 
Urszuli. W ogóle dużo projektuje, buduje, odnawia, 
zbiera. Ślady jego działalności widoczne są na każ-
dym kroku. Początkowi kolekcji wiszących zegarów 
dał zegar kupiony podczas pielgrzymki w Często-
chowie. Teraz tych wiszących jest 65, drugie tyle 
kieszonkowych. W salonie (trzy schodki do góry) 
stoi fortepian. Radosław kupił go z ogłoszenia za ty-
siąc złotych. Właściciel napisał, że albo go sprzeda, 
albo spali. Radosław go wyremontował i przywrócił 
dawny stan. Wykonane z kości słoniowej klawisze 
podkreślają elegancką lśniącą czerń fortepianu. Do 
Janowa przywiózł go ciężarówką dla trzody chlewnej. 
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Jak mawiają kolekcjonerzy – instrument znajduje 
się obecnie w stanie „gabinetowym”. W podobnym 
stanie są niemal wszystkie przedmioty, które tworzą 
atmosferę tego domu – meble, lampy, książki, pate-
fon, bibeloty. – Zrealizowałem swoje wszystkie marze-
nia, bo realizuję to, na co mnie stać. Dlatego tak dobrze 
mi idzie – śmieje się.

Często podkreśla, że cieszy się życiem. Jest eme-
rytowanym policjantem, swoją karierę zawodową 
zakończył jako naczelnik wydziału prewencji i ru-
chu drogowego. Dom, który z takim upodobaniem 
rozbudowuje i wyposaża w coraz to nowe nabytki, 
jest domem, w którym się wychował. Często wspo-

mina swoich rodziców. Mama Zofia była jedyną Po-
lką, która była mistrzem kominiarstwa. Z kolei tata 
Eugeniusz był wieloletnim dyrektorem Janowskiego 
Przedsiębiorstwa Przemysłu Terenowego. 

Razem z Urszulą działają w Janowskim Stowa-
rzyszeniu Regionalnym, w którym zabiegają o od-
budowę zabytkowych pomników powstańców stycz-
niowych na miejscowym cmentarzu. Szczególnie 
ważne było dla nich upamiętnienie piętnastoletniej 
Anny Jedynakównej, którą w 1861 r. żołnierz kozac-
ki zgwałcił i rozciął brzuch ostrogą. Jak twierdzi Ra-
dosław, w takich sytuacjach trzeba działać w grupie, 
spraw związanych z historią nie załatwia się samemu.

24 magazyn lubelski (54) 2018



Urszula
Obydwoje pochodzą z Janowa Lubelskiego. Po 

raz pierwszy zobaczyli się podczas mszy św. w ko-
ściele. Potem ona zaprosiła go na swoją studniów-
kę. – I tak jakoś poszło – śmieje się. Pobrali się po 
siedmiu latach chodzenia ze sobą. Właśnie mija 27 
lat od ich ślubu. Rodzice Urszuli, Zygmunt i Helena 
Żuber, byli nauczycielami w okolicznych wioskach. 
– Tata kochał mundur. Był patriotą, pasjonował się 
historią partyzantki. W czasie wojny, będąc dzieckiem, 
roznosił tajne gazetki. Po wojnie był harcmistrzem i ka-
pitanem rezerwy w wojsku. W domu zawsze było pa-
triotycznie i rodzinnie – opowiada z dumą. Z zawodu 
jest psychologiem, ponad 20 lat pracowała w poradni 
psychologiczno-pedagogicznej i ośrodku interwencji 
kryzysowej, obecnie zajmuje się dziećmi niepełno-
sprawnymi intelektualnie i ruchowo.

Jest wiele rzeczy, które lubi. Na przykład przyj-
mować gości, choć twierdzi, że nie przepada za goto-
waniem i pieczeniem. – Jakiś czas temu Ula z Radkiem 
zaprosili do siebie sporą grupę właścicieli berneńczyków. 
Tu na ich posesji był taki minizjazd. Przyjechali zupeł-
nie obcy ludzie, którzy poznali się na FB. Chodziliśmy 
na spacery, spaliśmy w ich domu. Sami obcy, jednak dla 
Uli to nie był żaden problem – wspomina Agnieszka 
Krajewska z Krakowa, która od kiedy przyjechała tu 
ze swoimi dwoma berneńczykami pierwszy raz, moż-
na powiedzieć, że została na stałe. Ale dla Urszuli 
istnieje jeszcze świat poza jej ogrodem, zwierzętami 
i huśtawkami, na których lubią siedzieć ze znajomy-
mi, a które zbudował Radosław. – Chciałabym zoba-
czyć norweskie fiordy, Wielki Kanion i Machu Picchu 
– wymienia jednym tchem.

Madame Simca
Pierwszy raz zobaczył ją podczas wakacji w Szcze-

cinie, kiedy był chłopcem. Była piękna i elegancka. 
Pochodziła z Francji i można ją było kupić za dolary 
w Baltonie. Tę, która stała się jego własnością, wy-
patrzył osiem lat temu na allegro.  – Jeszcze trzymała 
się kupy, ale już nie jeździła. Trzy lata ją naprawia-
łem. W Polsce nie można dostać żadnych części za-
miennych, niektóre z nich sam musiałem zrobić – mówi 
z dumą. Jego Simca Aronde jest jedną z dwóch, jakie 
są w stanie użytkowania w Polsce. Mieniąca się zie-
lonym lakierem z kremowym wyposażeniem została 
wyprodukowana w 1957 roku. Równo 60 lat później 
wzięła udział w zlocie pojazdów zabytkowych w Bił-
goraju. Było 230 aut ale to ona zdobyła tytuł najład-
niejszego samochodu. Kilka lat wcześniej na podob-
nej imprezie zdobyła tytuł miss elegancji. Radosław 
czule ją pielęgnuje i z dużą radością nią jeździ.

Co robi Radosław, kiedy nie ratuje zniszczonych 
fortepianów, nie dobudowuje nowego kawałka domu 
albo nie upaja się pięknem madame Simca? W swo-
jej pełnej atencji dla życia codzienności znajduje 
czas na trylogię Sienkiewicza, książki Marki Hłasko 
i słuchanie piosenek Jacka Kaczmarskiego. Jednak 
najważniejsi dla niego są ludzie z teraz. Córka Iga, 
jedynaczka po prawie, która właśnie przygotowuje 
się do egzaminów do Wyższej Szkoły Sądownictwa 
i Prokuratury w Krakowie. I Urszula, która jest osią 
tego mikrokosmosu. – Jesteśmy oddanymi sobie przy-
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jaciółmi. Nigdy nie zawiodłem się na swojej żonie – za-
znacza, przeciągając słowo „nigdy”.

Zachód słońca  
nad Janowem

Rodzinę Czubów poznałam dzięki Gardzie, 
której wdzięczny wizerunek podziwiałam na fejs-
bukowym profilu dedykowanym berneńskim psom 
pasterskim. Jak w każdej społeczności, również 
tutaj są konflikty, a te najczęstsze dotyczą tego, 
jak karmić psa – naturalnym jedzeniem czy suchą 
karmą, obcinać sierść na lato czy nie, zainwesto-
wać w obrożę przeciw kleszczom czy w tabletkę, 
trzymać psa w budzie czy pozwolić mu na spanie 
w łóżku. Urszula zwróciła na siebie uwagę umie-

jętnością mediacji, łagodzeniem sporów i zdrowym 
rozsądkiem. Z podziwem czytałam jej posty doty-
czące poszukiwań beagla – terapeuty dziesięciolet-
niego autystycznego chłopca. Kiedy coś niedobrego 
dzieje się z psami, Urszula zawsze stara się pomóc.

W dobudowanej do domu dawnej szklarni, 
a dziś jadalni (pięć schodów w dół) siedzimy za 
stołem, racząc się znakomitą kolacją i trzaskają-
cym w kominku drewnem. Jest nas czworo i są też 
cztery psy (Agnieszka z Krakowa wpadła na chwi-
lę, a jeśli ona, to i jej dwa berneńczyki), gdzieś za 
oknem przemykają koty, których jest tu osiem. 
I znowu rozmawiamy o tym, co ważne. Kropką nad 
i jest refleksja Radosława: – Kocham życie i robię 
wszystko, aby było ciekawe. Nigdy niczego nie robię 
na pół gwizdka, zawsze na 100%. A radość trzeba 
czerpać ze wszystkiego. Żyć, po prostu żyć.  
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społeczeństwo

PRZEMOC 
W JESIENI ŻYCIA 
tekst   Monika Murat
foto Anna Syrota, Marek Podsiadło

Paranoja na tle zazdrości. Tak zdiagnozowano to, 
co odbiera spokój panu T. Zupełnie nie spodziewał się, 
że u schyłku życia będzie musiał zmagać się z przemocą 
psychiczną i to ze strony swojej 80-letniej żony M., 
z którą wcześniej spędził 55 lat w małżeństwie. – Dla 
mnie osobiście jest to niepojęte – przyznaje.

Urodził się na Wileńszczyźnie w rodzinie wysiedlo-
nych. – Byliśmy wychowywani w radości. Bywało biednie, 
ale wesoło – wspomina. Później jego bliscy rozjechali 
się w różne części Polski. On sam skończył studia na 
Wydziale Zootechniki i uzyskał tytuł doktora nauk 
weterynaryjnych. Potem pracował m.in. na Uniwersy-
tecie Rzeszowskim. Z powodu problemów z kolanem 
przeszedł na rentę. Obecnie przebywa na emeryturze. 
Jego żona była farmaceutką. Poznali się i pobrali jesz-
cze na studiach. To było silne uczucie, dla M. został 
w Lublinie. 

Kiedy wspólne życie staje 
się koszmarem

Według pana T., do 2015 roku małżonkowie wiedli 
wspólnie udane życie. Zdążyli dochować się dwojga 
dzieci i wnucząt. Nagle, choć mogłoby się to wydawać 
nieco absurdalne, żona zaczęła oskarżać go o niewier-
ność. Początkowo starał się to obracać w żart. Tłuma-
czył sobie również, że być może taka jest jej natura. 
– Kryminały czyta od stu lat. Ogląda też wiele filmów 
– opowiada. W końcu zdał sobie jednak sprawę, że 
małżonka wierzy w swoje insynuacje. Przy każdej okazji 
słyszał zarzuty, że ma kochankę. Było także szpiego-
wanie i zgłoszenia na policję. Żona zabrała mu nawet 
telefon stacjonarny. Krzyki, wyzwiska oraz oskarżenia 
stały się treścią ich codzienności. „Zepsuty człowiek” 
to jedno z najlżejszych określeń, jakie zakotwiczyły 

się w jego pamięci. Pani M. zaangażowała w rzekome 
zdrady męża nawet ich bliskich. – Jest tak przekonująca, 
że gdybym nie znał prawdy, sam bym uwierzył w to, co 
mówi – twierdzi jej mąż.

Nie wytrzymał psychicznie. Wyprowadził się. Od 
roku, zamiast na parterze domu, mieszka w pomiesz-
czeniu na poddaszu. Małżonkowie mają osobne kon-
ta w banku, mimo tego pan T. dalej wspiera żonę 
w prowadzeniu gospodarstwa domowego, a nawet wozi 
ją na wizyty do lekarza. W najtrudniejszych dla niej 
sytuacjach wspiera ją. Tym bardziej nie umie pogodzić 
się z tym, co go spotyka. Cały czas podkreśla także, że 
M. jest kobietą inteligentną, nadal mu na niej zależy. 
Pan T. przyznaje, że pomimo wszystko, wciąż ją kocha. 
– Dzieci nie mają już nadziei, że sytuacja się poprawi, 
ale ja ciągle na to liczę. Cierpię ogromnie, bo wnuczki 
bardzo to przeżywają. Boleję, że tak jest – przyznaje. 
Małżonka dała się namówić na rozmowę z psychia-
trą, jednak jego wizyty w domu nie dawały efektów. 
Otrzymaną receptę porwała. Nie chce brać żadnych 
leków. Wyczerpany tą sytuacją starszy pan udał się 
do Centrum Interwencji Kryzysowej, które mieści się 
w Lublinie przy ul. Probostwo 6a. Od półtora roku 
korzysta z pomocy pracowników Centrum, gdzie znalazł 
profesjonalne wsparcie i zrozumienie. 

Statystyki
1 sierpnia 2010 r. weszła w życie nowe-

lizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie, która przewidziała powołanie tzw. zespo-
łów interdyscyplinarnych. W 2017 r. został opracowany 
na zlecenie Zespołu Interdyscyplinarnego w Lublinie  
(liczącego 32 członków, w tym członków organizacji po-
zarządowych), który m.in. podejmuje działania i inicjuje 
interwencje w środowiskach zagrożonych oraz dotknię-

Przemoc niejedno ma imię. A jej ofiarą może stać się każdy. 
Nie chroni przed nią ani płeć, wiek, stan majątkowy, ani status 
społeczny, wykształcenie. Z kręgu przemocy można jednak się 
wyrwać. Pomagają w tym m.in. instytucje podlegające Urzędowi 
Miasta Lublin.
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tych przemocą w rodzinie, raport z badania „Diagnoza 
zjawiska przemocy w rodzinie w Mieście Lublin”. Od-
nosi się on także do społeczności osób starszych, którzy 
najczęściej doświadczają przemocy ekonomicznej. Raport 
ten pokazuje m.in. prawidłowość obranych kierunków 
antyprzemocowych w Lublinie i pozytywną ocenę 
tych działań przez mieszkańców. Tymczasem problem 
przemocy w rodzinie występuje średnio w co trzeciej 
lubelskiej rodzinie. Sprzyjają temu przede wszystkim 
nadużywanie alkoholu i narkotyków. W Lublinie obecne 
są wszystkie odmiany przemocy. Zbadano, że najczęściej 
ma ona wymiar psychiczny, a najrzadziej seksualny. Czę-
sto występuje również przemoc ekonomiczna. 

Przykład małżeństwa państwa T. i M. pokazuje, że 
przemoc wcale nie musi mieć wymiaru fizycznego, by 
odcisnęła ślad na jej ofiarach, oraz że może dotyczyć 
osób w podeszłym wieku.

Co dalej?
Społeczeństwo starzeje się, więc coraz częściej bę-

dziemy mieć do czynienia z przemocą dotykającą senio-
rów. Niezależnie od tego, czy przemocy doświadczają od 
osób postronnych, czy członków rodziny, problem trze-
ba rozpoznać, a następnie walczyć z jego skutkami, lub 
mu zapobiegać. Przemiany zachodzą w obrębie rodziny. 
Jest to spowodowane m.in. osłabieniem więzi zarówno 
na poziomie rówieśniczym, jak i międzypokoleniowym. 
W przypadku państwa T. i M. dodatkowo jest to kwe-
stia zaburzeń spowodowanych problemami neurolo-
gicznymi lub nawet psychiatrycznymi. – W Centrum 
Interwencji Kryzysowej w sposób szczególny dostrzegamy 
potrzeby osób starszych. Nasze działania skierowane do 
seniorów uwzględniają np. wizyty psychologa w miejscu 
zamieszkania, wizyty psychologa wspólnie z pracownikiem 
socjalnym MOPR w środowisku osób starszych. Oferuje-

my seniorom korzystającym ze wsparcia CIK nieodpłat-
ną pomoc prawną, w tym korespondencyjną. Dodatkowo 
przyjmujemy seniorów bez konieczności długotrwałego 
oczekiwania. W ramach Centrum dysponujemy tzw. 
mieszkaniem interwencyjnym, do którego zdarza się, iż 
trafiają seniorzy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji lo-
sowej, np. w wyniku katastrofy budowlanej – mówi Adam 
Mołdoch, Zastępca Dyrektora Centrum Interwencji 
Kryzysowej w Lublinie oraz Przewodniczący Zespołu 
Interdyscyplinarnego.

Centrum dysponuje również całodobowym tele-
fonem zaufania, gdzie każda osoba dzwoniąca zostanie 
wysłuchana i ewentualnie pokierowana do odpowied-
nich instytucji (tel. 81 534-60-60). W sytuacjach 
konieczności udzielenia wsparcia seniorom Centrum 
współpracuje ponadto z Pełnomocnikiem Prezydenta 
Miasta Lublin ds. Seniorów. Działania podejmowane 
przez służby miejskie, w tym Zespół Interdyscyplinarny, 
wpisują się w szeroko rozumianą politykę społeczną 
skierowaną w istotny sposób także do osób starszych. 
W ubiegłym roku Centrum otrzymało zaszczytny tytuł 
„Miejsce Przyjazne Seniorom” w ramach szóstej edycji 
konkursu organizowanego przez Prezydenta Miasta Lu-
blin przy współpracy z Radą Seniorów Miasta Lublin.

W Lublinie działa wiele instytucji, do których 
można zwrócić się o pomoc w podobnej sytuacji. Poza 
Centrum Interwencji Kryzysowej pomoże również Ze-
spół Interdyscyplinarny działający przy ul. Głębokiej 11.

– To bardzo ważne, żeby inni w potrzebie wiedzieli, 
że nie muszą być sami – podsumowuje pan T.

z.interdyscyplinarny@mopr.lublin.eu   
tel. 81 466-54-86
www.cik.lublin.eu tel. 81 466-55-47
www.mopr.lublin.eu ( Sekcja ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie) tel. 81 466-54-87
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historia

Szkolnictwo specjalne jest bardzo ważnym ogni-
wem w systemie oświaty oraz zajmuje istotne miejsce 
wśród współczesnych form kształcenia dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnej. Nasze placówki to Specjalny 
Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Bystrzycy, Zału-
czu oraz Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Mat-
czynie. To miejsca dobrej edukacji, przyjazne i bez-
pieczne, stworzonea z myślą o dzieciach i młodzieży 
wymagającej szczególnych metod pracy. Dzięki edu-
kacji specjalnej uczniowie mogą wypełniać obowiązek 
szkolny w warunkach maksymalnie dostosowanych 
do ich potrzeb. Placówki dysponują nowoczesnymi, 
bogatymi w pomoce dydaktyczne klasami, pracow-
niami oraz specjalistycznymi gabinetami, a także wy-
korzystują najnowsze metody terapii m. in. w SOSW 
w Bystrzycy i Załuczu uczniowie korzystają z Sali Do-
świadczania Świata, dzięki tej innowacyjnej, wieloz-
mysłowej terapii dziecko otrzymuje możliwość takiego 
przeżywania świata i kontaktu z otoczeniem, których 
w codziennych warunkach nie jest w stanie przeżyć 
i nawiązać. SOSW w Załuczu dysponuje salą do Tre-
ningu Umiejętności Społecznych, która przeznaczona 
jest głównie do prowadzenia zajęć terapeutycznych 

dla dzieci z autyzmem przez psychologa i pedagoga. 
Ośrodki współpracują z Powiatowym Centrum Edu-
kacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lu-
blinie, które wspiera placówki na terenie całego Po-
wiatu Lubelskiego. 

10 kwietnia br. w Bychawskim Centrum Kultu-
ry odbyła się II Powiatowa Konferencja Szkolnictwa 
Specjalnego zorganizowana przez Powiat Lubelski. 
Celem konferencji była prezentacja oferty edukacyj-
nej placówek kształcenia specjalnego prowadzonych 
przez Powiat Lubelski oraz zaprezentowanie rozwią-
zań w obszarze edukacji, terapii, opieki oraz wy-
chowania skierowanych do uczniów ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi i ich rodzin oferowanych 
przez szkolnictwo specjalne. W programie konfe-
rencji znalazł się wykład Pani Renaty Rejnowskiej, 
Dyrektor ZSS przy DPS w Matczynie pn. „Edukacja 
dziecka z niepełnosprawnością intelektualną”, pełne 
refleksji oraz wzruszeń przedstawienie pt. „Cali-
neczka” w wykonaniu dzieci z Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Załuczu, rodzicielskie 
dobre praktyki, oraz prezentacja oferty szkół spe-
cjalnych i poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

SZKOLNICTWO 
w powiecie lubelskim  
tekst Katarzyna Petryszak | foto Starostwo Powiatowe w Lublinie

Powiat Lubelski jest organem prowadzącym dla 
szkół ponadgimnazjalnych w Bychawie, Bełży-
cach, Niemcach, Niedrzwicy Dużej, Piotrowicach 
i w Pszczelej Woli oraz placówek kształcenia 
specjalnego w Bystrzycy, Matczynie i Załuczu. 
Z inicjatywy Starosty Lubelskiego, Pana Pawła 
Pikuli, co roku organizowane są działania promo-
cyjne w postaci konferencji szkół zawodowych oraz 
szkolnictwa specjalnego.



31magazyn lubelski (54) 2018

którą przedstawiła Dyrektor Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy, Pani Boże-
na Filipek. Druga część konferencji przebiegała pod 
hasłem – warsztaty jako najlepszy sposób poznania 
oferty kształcenia specjalnego. Specjaliści z poradni 
i ośrodków przeprowadzili szereg warsztatów m.in. 
EEG Biofeedbac, integracje sensoryczne, wczesne 
wspomaganie rozwoju dziecka, autyzm, logorytmi-
ka, ceramika oraz platforma badań zmysłów: widzę, 
słyszę, mówię, a także udzielali indywidualnych kon-
sultacji zainteresowanym rodzicom. 

Natomiast 16 kwietnia br. odbyła się VI Powia-
towa Konferencja Szkolnictwa Zawodowego. Każ-
dego roku spotkanie to ma miejsce w innej szkole 
ponadgimnazjalnej, dla której Powiat Lubelski jest 
organem prowadzącym. W tym roku została zorga-

nizowana w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. 
mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie pod ha-
słem „Dobry zawód-pewna praca” i skierowana była 
do młodzieży ostatnich klas gimnazjalnych w celu 
prezentacji oferty edukacyjnej szkół ponadgimna-
zjalnych. W programie konferencji przewidziane były 
liczne atrakcje i niespodzianki dla gimnazjalistów 
m. in. ścieżka edukacyjna składająca się z dziesięciu 
tematycznych przystanków polegających na uczest-
nictwie gimnazjalistów w warsztatach i pokazach 
poszczególnych kierunków kształcenia, prezentacja 
oferty edukacyjnej szkół, udział absolwenta, a tak-
że doradcy zawodowego określającego predyspozycje 
do wykonywania wymarzonego zawodu. Konferen-
cję zakończył cykl konkursów dla młodzieży z bardzo 
atrakcyjnymi nagrodami. 

Starosta Lubelski Paw
eł Pikula



biz-njus

„Pszczółka” ratuje pszczoły  
Fabryka Cukierków „Pszczółka” w Lubli-
nie we współpracy z Uniwersytetem Marii 
Curie-Skłodowskiej rozpoczęła akcję 
edukacyjną, której celem jest ochrona 
pszczół dziko żyjących. W XXIII Liceum 
Ogólnokształcącym im. Nauczycieli 
Tajnego Nauczania w Lublinie odbyły 
się zajęcia edukacyjno-warsztatowe, 
podczas których można było dowiedzieć 
się, dlaczego pszczoły są niezbędne dla 
ludzi i środowiska naturalnego oraz w jaki 
sposób własnoręcznie w domu można 
stworzyć dogodne dla nich warunki. W ra-
mach zajęć proekologicznych uczniowie 
postawili przed szkołą specjalny hotel dla 
murarek ogrodowych – pszczół produku-
jących miód – ufundowany przez preze-
sa „Pszczółki” Aleksandra Batorskiego. 
Hotele dają schronienie owadom, które 
w warunkach miejskich mają coraz więk-
sze problemy z przetrwaniem. Znajdują 
się w nich puste łodygi trzciny, które są 
zasiedlane przez owady. (pat)

Stokrotka zmieniła właściciela  
Emperia Holding i należąca do niej sieć 
sklepów Stokrotka pozyskały nowego 
inwestora – firmę Maxima, która ma 
obecnie ponad 93% akcji. Grupa Kapita-
łowa Emperia to działająca od 1990 
r. polska firma notowana na Giełdzie 
Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Nowy kontrakt PZL-Świdnik 
Działająca w Świdniku włoska Grupa 
Leonardo oraz Inspektorat Uzbroje-
nia Ministerstwa Obrony Narodowej 
podpisały kontrakt na dostawę czterech 
dodatkowych zaawansowanych od-
rzutowych samolotów szkoleniowych 
M-346 (Advanced Jet Trainers – AJT), 
które do roku 2020 dołączą do obecnej 
floty ośmiu maszyn będących w służbie 
Polskich Sił Powietrznych. Kontrakt 
ma wartość ponad 115 miliona euro. – 
Umowa umacnia bliskie partnerstwo 
Grupy Leonardo z Polską, czyli kra-
jem, w którym nasze technologie oraz 
umiejętności są głęboko zakorzenione 
oraz który docenia wyjątkowe możli-
wości naszego zintegrowanego systemu 
szkolenia opartego o samolot M-346 

– zaznacza dyrektor generalny Alessan-
dro Profumo. M-346 jest najbardziej 
zaawansowanym samolotem szkolenio-
wym na świecie. 72 sztuki tej maszyny 
zostały już zamówione przez Włochy, 
Polskę, Singapur oraz Izrael. (maz)

Światowy Dzień Wody 

Wycieczka po stacji wodociągowej 
„Centralna” była głównym punktem 
programu Światowego Dnia Wody 
w Lublinie. Miejskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie 
zaopatruje w wodę blisko 330 tys. 
mieszkańców. Pod względem parame-
trów jakościowych woda jest porów-
nywalna z butelkowanymi wodami 
mineralnymi dostępnymi w sklepach – 
można ją pić prosto z kranu. Na terenie 
Lublina woda czerpana jest z ujęć 
głębinowych, w większości z kredo-
wych pokładów wodonośnych, charak-
teryzujących się dobrą jakością oraz 
stabilnością składu. Wiek lubelskiej 
wody oceniany jest na 15 do 60 lat, 
w zależności od ujęcia, z którego jest 
wydobywana. – Tyle czasu potrzebuje 
woda z opadów atmosferycznych, by 
przedostać się przez różne warstwy 
gleby i skał do warstw wodonośnych, 
z których jest wydobywana. W czasie 
tej „wędrówki” woda oczyszcza się 
i mineralizuje, dzięki czemu jest nie 
tylko smaczna, ale również zdrowa – 
wyjaśnia Elżbieta Kuzioła, kierownik 
Wydziału Produkcji Wody. W samym 
Lublinie długość sieci wodociągowej 
wraz z przyłączami wynosi ponad 
tysiąc km. (maz)

Złoto za wynalazki

Młodzi naukowcy z Politechniki Lubel-
skiej: mgr inż. Karol Fatyga, mgr inż. 
Katarzyna Zielińska i dr inż. Dariusz 
Zieliński odebrali złoty medal na Wy-
stawie Wynalazczości, Nowoczesnej 
Techniki i Wyrobów „Geneva Inven-
tions”, która miała miejsce w kwietniu 
w Genewie. Nagroda została przyznana 
za innowacyjne rozwiązania dla inteli-
gentnych sieci oraz mikrosieci. Dzięki 
ich zastosowaniu zwiększa się nieza-
wodność urządzeń elektrycznych i zna-
cząco poprawia efektywność zarządza-
nia energią elektryczną. To najbardziej 
prestiżowe wydarzenie wystawiennicze 
w dziedzinie wynalazczości w Europie. 
Wynalazki z Politechniki Lubelskiej 
zostały opracowane w zespole kiero-
wanym przez prof. Wojciecha Jarzynę 
z Katedry Napędów i Maszyn Elek-
trycznych. (maz)

(pod)

Jej strategia przewiduje koncentrację 
na obiektach w formie minigalerii lub 
parków handlowych. Z kolei Stokrot-
ka, segment detaliczny spółki Emperia 
Holding S.A., działa od 24 lat na terenie 
całego kraju. Placówki handlowe oferują 
od 4 do 10 tys. pozycji asortymento-
wych, w tym artykuły spożywcze, ko-
smetyki, chemię i alkohol oraz produkty 
świeże: pieczywo, wędliny, owoce i wa-
rzywa. Dopełnieniem oferty są produkty 
lokalne, a także produkty marki własnej. 
Centrala Stokrotki mieści się w Lubli-
nie, obecnie prowadzi sieć liczącą 440 
sklepów – marketów i supermarketów. 
W 2017 roku otworzyła 77 nowych skle-
pów, a do końca roku planuje otworzyć 
ponad 100 kolejnych placówek. W całej 
grupie Emperia jest zatrudnionych około 
8,7 tys. osób, z czego ponad 30% to 
pracownicy na terenie województwa 
lubelskiego. (pat)
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Ambasadorzy Województwa Lubelskiego  
Już po raz dziewiętnasty odbyła się uroczysta gala, podczas 
której przyznano tytuły Ambasadorów Województwa Lubel-
skiego oraz wręczono certyfikaty Marka Lubelskie. Nagrody 
przyznawane są przez władze samorządu wojewódzkiego 
i reprezentantów lubelskich mediów. Tytuły otrzymują osoby, 
firmy i instytucje, które zdaniem członków kapituły najlepiej 
reprezentują Lubelszczyznę.
Od tego roku tytułem Ambasadora Województwa Lubelskiego 
poszczycić się mogą: Grażyna Torbicka – dyrektor artystycz-
na Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi”, odbywającego 
się w Kazimierzu Dolnym i Janowcu nad Wisłą, będącego 
największym na Lubelszczyźnie wydarzeniem kulturalnym 
i promocyjnym; Spółdzielcza Mleczarnia „Spomlek” z Ra-
dzynia Podlaskiego, będąca największym producentem serów 
żółtych w Polsce, oraz Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń 
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej. Szpital z Łęcznej jest jedynym 
w kraju ośrodkiem zajmującym się leczeniem, chirurgią 
rekonstrukcyjną i replantacją kończyn zarówno dzieci, jak 
i dorosłych. 
Natomiast do grona 60 firm dotychczas wyróżnionych 
certyfikatem Marka Lubelskie dołączyło kolejnych siedem: 

Cukiernia Staropolska, Dr Gerard, LubApple, SCF Natural, 
Fagum-Stomil, JMP Flowers i Nocowanie.pl.
Gospodarzami wydarzenia, które miało miejsce w Targach Lu-
blin S.A., byli marszałek województwa Sławomir Sosnowski, 
wicemarszałkowie dr Krzysztof Grabczuk i Grzegorz Kapusta 
oraz członek zarządu województwa lubelskiego Arkadiusz 
Bratkowski. 

– To już 19. edycja wydarzenia, które pokazuje, jak wiele 
osób, firm i instytucji każdego dnia przyczynia się do rozwoju 
naszego województwa. Co roku kapituła wybiera tylko troje 
laureatów. Co roku grono, spośród którego można wybierać, 
jest liczne i to czyni wybór bardzo trudnym, bo wybieramy 
spośród sobie równych. Wyróżnienie w każdej kategorii 
może być tylko jedno, ale faktycznie wszyscy nominowani są 
bezdyskusyjnymi Ambasadorami Województwa Lubelskiego, 
i to takimi, jakich nasze województwo najbardziej potrzebuje: 
w dziedzinie nowoczesnych technologii, kultury, medycyny, 
rozwijania lokalnej gospodarki – powiedział podczas uroczy-
stości marszałek Sławomir Sosnowski. 
Uroczysta gala została uświetniona występem pochodzącej 
z Lublina Beaty Kozidrak oraz znakomitym czekoladowym 
tortem. (pat)

(UMWL)
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kultura

 i obietnic 

Festiwal 
unijnych inwestycji

tekst Izabela Bogorodź

Im bliżej oficjalnej daty wyborów, tym bardziej fe-
stiwal obietnic nabiera kolorytu i obfitości w ofero-
wanych wyborcom udogodnieniach i rozwiązaniach 
ich codziennych problemów. Włodarze ubiegający 
się o kolejną kadencję i ich kontrkandydaci rozpo-
czynają wyścig o pozyskanie naszego głosu. Nic tak 
dobrze nie działa jak obietnica polepszenia naszego 
życia. Na pytanie skąd kandydaci do władz samorzą-
dowych wezmą na to środki, od kilku już lat pada 
jedna odpowiedź: z funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej.

Dobra ciocia z Brukseli
Na realizację zadań z polityki spójności w perspek-
tywie finansowej 2014–2020 przeznaczono około 80 
mld euro. Suma ogromna, jednak droga do realiza-
cji jest kilkuetapowa, wymaga m.in. zabezpieczenia 
wkładu własnego. Zazwyczaj mamy do czynienia 
z proporcją 80% – 85% wkładu funduszu i 15 – 
20 % wkładu środków własnych. Ale, jak pokazuje 
praktyka, beneficjent musi zagwarantować znacz-
nie większy udział finansowy. Samorządy nie mają 
w swoich budżetach „nadwyżek” pozwalających na 
finansowanie projektów i wkład własny zabezpie-
czają kredytami, obligacjami, zastawami, sprzeda-
żą mienia. Póki samorządy poruszają się w ramach 
obowiązujących przepisów prawa, a zwłaszcza zapi-
sanego w Ustawie o finansach publicznych wskaźni-
ka ostrożnościowego (tzw. Indywidualnego Wskaź-

nika Zadłużenia), obawy o kondycję 
są uznawane za zbędne. Zwłaszcza że 
Regionalne Izby Obrachunkowe czu-
wają i nie udzielą rekomendacji na 
zaciągnięcie zadłużenia zagrażającego 
finansom. Samorządy o złej kondycji 
korzystają z mechanizmów „inżynie-
rii finansowej” i zaciągają zadłużenia 
w parabankach. Obsługa takiego za-
dłużenia jest znacznie droższa, nie 
stosuje się Ustawy o prawie zamó-

wień publicznych i co najważniejsze, nie wy-
kazuje się tego zadłużenia w bilansach jednost-

ki. Najwyższa Izba Kontroli od kilku lat w swoich 
raportach alarmuje, że powyższy proceder stanowi 
zagrożenie dla finansów jednostek samorządu tery-
torialnego. 

Blaski i cienie 
programowania
Okres programowania 2007–2013 zakończył się nie 
tylko sukcesami w wydatkowaniu środków, ale także 

Wokół nas roi się od robotników, maszyn budowlanych, wykopów ziemnych, pnących się 
w górę nowych budynków. Politycy fotografują się podczas przecinania wstęg i otwiera-
nia ukończonych fragmentów dróg i autostrad, w kwiecistych przemówieniach opiewając 
hojność Unii Europejskiej i prześcigając się w kolejnych obietnicach realizacji nowych 
inwestycji. Krótko mówiąc – za pół roku wybory samorządowe. 

biznes
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wielkimi tragediami przedsiębiorców budujących 
autostrady i małymi, cichymi dramatami samo-
rządów. Mechanizm finansowania zadań unijnych 
i własnych z kredytów zaciągniętych w parabankach 
zastosowała zachodniopomorska gmina Rewal. 
Już w 2014 roku przygotowany był dla Rewala pro-
gram naprawczy, nie został jednak zaakceptowany 
przez RIO, podobnie jak dwa kolejne. We wrześniu 
2017 roku premier Beata Szydło odwołała wójta 
gminy, której zadłużenie na koniec 2016 roku wy-
nosiło 134 mln zł. Na przełomie roku 2016/2017 
Ministerstwo Finansów udzieliło gminie 100 mln 
pożyczki, której spłata ma zakończyć się zgodnie 
z zaakceptowanym przez resort planem napraw-
czym w 2022 roku. 
Wójtowi i skarbnikowi Rewala postawiono zarzu-
ty naruszenia: ustawy o samorządzie gminnym, 
finansach publicznych, systemie ubezpieczeń spo-
łecznych oraz ustawy o  zakładowym funduszu 
świadczeń socjalnych. Jak do tego doszło? „Przed-
siębiorczy” wójt, pragnąc zadowolić mieszkańców 
Rewala, odrestaurował kolejkę wąskotorową za 
blisko 40 mln zł, wybudował pięć dworców kolejo-
wych, kilkanaście parkingów, na których nie par-
kują samochody, zainwestował w parkomaty i ka-
mery na plażach. Gmina stała się czysta, piękna, 
nowoczesna, a do jej mieszkańców zapukał komor-
nik. Groźba likwidacji wisi też nad inną zachodnio-
pomorską gminą Ostrowice, której długi sięgają 35 
mln zł, w tym 28 mln zł zaciągniętych w paraban-
kach. Tereny Ostrowic, podobnie jak długi, miały-
by zostać podzielone między Drawsko Pomorskie 
i Złocieniec. Oczywiście nie budzi to entuzjazmu 
władz ani mieszkańców. Z kolei Słupsk znalazł się 
w fatalnej kondycji finansowej z powodu realizacji 
projektu parku wodnego, na który pozyskano 19,2 
mln dotacji. Wartość zadania oszacowano na kwotę 
57 mln. Miała to być strategiczna inwestycja miasta, 
tylko nikt nie uwzględnił, że 20 km dalej w Ustce 
wzniesiono podobny obiekt, co powinno stanowić 
przeciwwskazanie do realizacji inwestycji. Władze 
Słupska prowadziły dość fantazyjną politykę eko-
nomiczną, która doprowadziła miasto do katastrofy 
finansowej. W 2015 roku dług Słupska wynosił 280 
mln zł. Kontrola po rozpoczęciu urzędowania przez 
Roberta Biedronia pokazała nieprawidłowości fi-
nansowe oraz mechanizm spłaty kredytów kolejny-
mi kredytami. Gro zadłużenia wynikało z realizacji 
zadań unijnych. 

Szeroko otwarta furtka
Polskie prawo nie przewiduje sytuacji bankructwa 
jednostek samorządu terytorialnego. Nie ma też 
w Ustawie o finansach publicznych zakazu zacią-
gania zobowiązań w instytucjach parabankowych. 
W okresie od 2006 r. do 2014 r. całkowite zadłu-
żenie polskich gmin wzrosło do poziomu 58 mld 
883 mln zł. Dane z roku 2015 r. wskazują wartość 
zadłużenia samorządów na poziomie 58 mld 639 
mln zł, a z 2016 roku na poziomie 56 mld 685 mln. 
Obniżenie wysokości długu napawałoby optymi-
zmem, gdyby nie to, że w oficjalnych sprawozda-

niach i bilansach samorządów nie są uwzględnianie 
zobowiązania zaciągane w parabankach. Jak wiele 
gmin w Polsce posiłkuje się takim dofinansowa-
niem? Odpowiedź na to pytanie będą sukcesywnie 
przynosiły kontrole NIK, na razie, według danych 
Ministerstwa Finansów, jedynie, a może aż 96 pol-
skich gmin nie jest zadłużonych w ogóle. 

Nowy właściciel 
naszych długów 
Analizując sytuację polskich samorządów, warto 
uwzględnić kwestię bezpieczeństwa narodowego. 
Oprócz zadłużenia istotne jest, jaki podmiot stał się 
dysponentem długów i co z nimi zrobi. Wyobraźmy 
sobie, że zarówno zagraniczny bank, jak i parabank 
postanowiły odzyskać pożyczone pieniądze. Nieza-
leżnie od tego, co stanowiło zastaw, my przestaje-
my to posiadać. Czy będzie to zabytkowy dworek, 
czy teren atrakcyjny pod względem inwestycyjnym 
lub turystycznym? Tracąc naszą ziemię, tracimy 
naszą państwowość. 
Jeśli prześledzimy mapę zadłużenia, zauważymy po-
dział przebiegający wzdłuż linii Wisły. Na zachód 
od rzeki długi samorządów są wysokie, na wschód 
mniejsze, z wyjątkiem województwa lubelskiego, 
którego dług w 2016 r. wyniósł około 774 mln zł. 
Kluczowe drogi szybkiego ruchu i autostrady łączą 
wschód z zachodem. Północ z południem w zasa-
dzie nie jest w ten sposób skomunikowana. Obecny 
rząd rozpoczął proces inwestycyjny bardzo potrzeb-
nego szlaku komunikacyjnego „Via Carpatia”, bę-
dzie to jednak tylko jedna droga łącząca ten kieru-
nek. Te wspaniałe nowe drogi to utarte stare szlaki 
wojenne. Mając na względzie  powyższe oraz to, że 
w ostatnich latach około 200 tys. ha polskiej ziemi, 
głównie z obszarów Dolnego Śląska i zachodniopo-
morskiego, znalazło się w posiadaniu obcokrajow-
ców, winniśmy znacznie bardziej zadbać o nienaru-
szalność terytorium naszego państwa.

Kwestia wyboru
Jesienią wybierzemy swoich reprezentantów we 
władzach samorządowych. Jeszcze mamy czas, aby 
przyjrzeć się kandydatom, ich życiu rodzinnemu 
i osiągnięciom zawodowym. Jeśli są przedsiębiorca-
mi, w jakiej kondycji jest ich firma? Jak płacą pra-
cownikom? Jeśli rolnikami, jak funkcjonuje ich go-
spodarstwo? Jeśli stwierdzą, że ich obietnice będzie 
finansować UE, zapytajmy o wkład własny. Czy 
znają harmonogram konkursów i programy ope-
racyjne? O wyborze zadecydujmy świadomie, rozu-
miejąc, czym jest interes wspólnoty, jaką tworzymy 
na poziomie lokalnym i krajowym. Jeśli głos odda-
my na kandydata, u którego podoba się nam po-
wierzchowność, lub też wybierzemy tzw. mniejsze 
zło, albo postawimy na osobę wskazaną przez partię 
polityczną, z którą sympatyzujemy, to nie dziwmy 
się, że nie odczujemy zmian. Tymczasem festiwal 
wyborczych inwestycji i obietnic trwa. Również na 
Lubelszczyźnie jest coraz bardziej widoczny. 



Szlakiem 
Drużyny Pierścienia

podróże

Powierzchnia Nowej Zelandii jest o 15% 
mniejsza od terytorium Polski i tworzy ją kilkaset 
wysp, otoczonych wodami południowego Pacyfiku. 
Te dwie największe to Wyspa Południowa i Wy-
spa Północna, na której znajdują się najważniejsze 
aglomeracje miejskie, jak  Auckland, Hamilton 
i stolica państwa – Wellington. Nowa Zelandia to 
kraj wszelkiej różnorodności. Według legendy po-
wstał z budulca, który pozostał Bogu po stworzeniu 
świata. Stąd na wyspach znajdują się zarówno alpej-
skie pejzaże, złote i czarne plaże, lazurowe jeziora, 
jak i zielone połacie nizin, gejzery i wulkany. Nic 
dziwnego, że malownicze przestrzenie Nowej Ze-
landii zostały wykorzystane w ekranizacji literackiej 
sagi J.R.R. Tolkiena.

Kraina białej chmury
Maorysi nazywają Nową Zelandię Aotearoa, co 

oznacza „kraj długiej, białej chmury”. Przez dłuż-
szy czas wyspy w ogóle nie były zamieszkane, do-
piero między X a końcem XIII wieku z różnych 
stron Oceanii zaczęli przybywać Maorysi. Kolejna 
legenda mówi, że przypłynęli na siedmiu łodziach 
i każda z nich dała początek jednemu plemieniu. 
Na początku zamieszkiwali Wyspę Południową, ale 
szybko okazało się, że na Wyspie Północnej jest 
o wiele bardziej sprzyjający do życia klimat. Co cie-
kawe, pierwsze pokolenia osadników nie stroniły 

od kanibalizmu. Na co dzień zajmowali się rybo-
łówstwem, hodowlą, uprawą roślin, a także sztuką 
tatuażu (ozdabianie skóry zarezerwowane było dla 
mężczyzn i oznaczało pozycję w hierarchii społecz-
nej). Na początku XIX w. Nowa Zelandia stała się 
częścią Imperium Brytyjskiego. Dziś mieszkają tu 
niecałe 4 miliony ludzi, z czego większość ma po-
chodzenie europejskie. W żyłach niecałych 15% 
płynie maoryska krew.

Lodowce, wulkany, 
fiordy i gejzery

Jeśli ktoś ma ochotę jako pierwszy na świecie 
świętować Nowy Rok, to powinien w tym czasie 
być właśnie w Nowej Zelandii. Tu niemal wszyst-
ko jest naj. Jezioro Frying Pan, w pobliżu Rotorua, 
czyli Jezioro Patelnia, jest największym na świecie 
źródłem gorącej wody, które osiąga w najgłębszym 
punkcie 200°C. Najdłuższa nazwa geograficzna na 
świecie oznacza jedno ze wzgórz, a brzmi jak nie-
możliwa do wypowiedzenia zbitka samogłosek 
i spółgłosek: Taumatawhakatangihangakoauauota-
mateapokaiwhenuakitanatahu. 

Symbolem Nowej Zelandii jest kiwi – włochaty 
ptak nielot. Nowozelandczycy tak bardzo są zwią-
zani z nielotami, że samych siebie nazywają kiwi. 
To również tutaj żyją nielatające papugi kakapo 

tekst Filip Sawicki | foto Aleksander Stanek

Nowa Zelandia to najbardziej oddalony od Polski kraj. W linii prostej odległość wynosi 
prawie 18 tysięcy km. Ale można ją pokonać nawet w 30 godzin, zaczynając podróż już na 
lotnisku w Lublinie. Zdecydowanie najbliżej do Nowej Zelandii mają Australijczycy, choć 
od sąsiadów dzieli ich 1600 km. Antypody zapraszają.
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oraz ponad 47 milionów owiec. 75% roślinności 
to gatunki, których nie spotkamy nigdzie indziej 
na świecie. Ewenementem są rosnące do wysokości 
50–60 metrów i średnicy 5 metrów drzewa kauri, 
które mają delikatne korzenie, nieodporne na za-
razki i grzyby przenoszone butami turystów – stąd 
przy wejściu do lasu znajdują się specjalne czyszczące 
maty i szczotki. 

Klimat Nowej Zelandii jest mocno zróżnico-
wany, w końcu z południa na północ ma długość 
blisko 1700 km. Wyspa Północna charakteryzuje 
się klimatem subtropikalnym morskim, a jej kra-
jobraz tworzą liczne stożki wulkaniczne, gejzery 
i gorące źródła. Natomiast Wyspa Południowa kli-
matem umiarkowanym morskim, choć to tu znaj-
dują się Alpy Południowe z Górą Cooka wznoszącą 
się 3754 m n.p.m., lodowcem Tasmana, który ma 
długość prawie 30 km, i lodowcem Franciszka Józe-
fa, otoczonego lasami deszczowymi. To również tu 
znajdują się malownicze fiordy i wodospady. Prze-
lot helikopterem ponad nimi jest obowiązkowym 
punktem niemal każdej wycieczki. Różnorodność 
krajobrazów jest idealna dla uprawiających wspi-
naczkę, trekking, windsurfing, paralotniartwo, zor-
bing, heliskiing, skoki na bungy, rafting, canyoning, 
skoki ze spadochronem, ziplining. Na brak wyboru 
nie można narzekać. 
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Burger z burakiem
Nowozelandzka kuchnia ma spore naleciałości 

typowo brytyjskie, takie jak burgery (podawane 
z plastrem piklowanego czerwonego buraka) i hot 
dogi. Na stołach często goszczą owoce morza oraz 
liczne przysmaki regionalne, jak np. kai składający 
się z wołowiny, kurczaka i baraniny pieczony w przy-
sypanych ziemią kopcach. Nowozelandczycy serwują 
paje nadziewane mięsem na wzór naszych pierogów 
oraz specjalizują się w sushi. To również raj dla wi-
niarzy ze względu na niezliczone winnice i możliwość 
degustacji. Specjalnością są wina deserowe, które 
kuszą niską ceną i znakomitym smakiem. Do naj-
lepszych białych win zaliczane są Sauvignon Blanc, 
Chardonnay oraz Riesling, zaś czerwone to Pinot 
Noir Cabernet Sauvignon i Merlot. Nowa Zelandia 
to kraj przyjazny wielbicielom lodów, których pro-
dukuje się tu najwięcej na świecie w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca. Uwaga, oprócz lodów w rożku 
i na patyku najczęściej spotykaną formą sprzedaży są 
opakowania dwulitrowe. 

Śladami sagi Tolkiena
Mityczne krajobrazy Nowej Zelandii najbliższe 

były tolkienowskiej koncepcji Śródziemia. Pocho-
dzący stąd reżyser Peter Jackson wykorzystał w fil-
mowej trylogii dobrze sobie znane miejsca: Park 
Narodowy Tongariro, Park Narodowy Góry Co-
oka, Park Regionalny Kaitoke, malownicze Jezioro 
Wanaka, fiordową Zatokę Milforda i wiele innych. 
Szukając lokalizacji na wioskę Hobbitów, trafił 
na Alexander Farm, gdzie znalazł m.in. zbudowa-
ne w nasypach ziemi domki z okrągłymi drzwia-
mi i oknami. Na terenie 5.5 ha w krótkim czasie 
powstała filmowa wioska, która po zakończeniu 
produkcji stała się jedną z najciekawszych atrakcji 
turystycznych, a na jej zwiedzanie trzeba zapisywać 
się z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Ale nie tylko Peter Jackson zaanektował filmo-

wo Nową Zelandię. Wyspy południowego Pacyfiku 
możemy oglądać w takich produkcjach filmowych, 
jak „Opowieści z Narni”, „Fortepian”, „Ostatni Sa-
muraj”, „Prawdziwa historia” czy „Granice wytrzy-
małości”. Z Nowej Zelandii pochodzi aktor Russell 
Crowe i jedna z najbardziej znanych sufrażystek 
Kate Sheppard, dzięki której u schyłku XIX w. 
Nowa Zelandia stała się pierwszym na świecie pań-
stwem z powszechnym prawem wyborczym.

Lublin – Auckland
Planując podróż, warto pamiętać, że odwrotnie 

niż w Europie miesiące letnie przypadają na gru-
dzień, styczeń i luty, a zima panuje od czerwca do 
sierpnia. Po tym wyspiarskim państwie najlepiej 
przemieszczać się samolotami – razem z wojsko-
wymi funkcjonuje tu aż 70 lotnisk. Część wysp jest 
skomunikowana promami wodnymi. Nowozeland-
czycy oczywiście korzystają z samochodów, ale wy-
bierając się w dłuższe podróże, wybierają transport 
publiczny.

Osoby legitymujące się polskim paszportem, 
lecące w celach turystycznych do trzech miesięcy, 
nie potrzebują wizy. Do tego karta płatnicza jest 
wystarczającą gwarancją zabezpieczenia środków 
na pobyt. Głównym przejściem granicznym Nowej 
Zelandii jest port lotniczy w Auckland, gdzie ląduje 
większość samolotów z Azji. Samoloty lecące z Eu-
ropy mają zazwyczaj międzylądowanie w Bangkoku, 
Singapurze lub Hongkongu. 

Dla tych, którzy chcieliby dotrzeć do Nowej 
Zelandii z Lublina, przygotowaliśmy przykładowy 
plan podróży: lecimy z Lublina do Monachium li-
nią BMI (wylot 11.45, przylot 13.30). O godzinie 
16.55 mamy lot do Dohy, stolicy Kataru, gdzie lą-
dujemy o 23.30, a już o godzinie 2.35 następnego 
dnia jesteśmy w samolocie do Nowej Zelandii. Lą-
dujemy w Auckland o godzinie 5.05. Koszt biletu 
kształtuje się między 5 a 6 tysięcy złotych. Łączny 
czas podróży wynosi jedynie 30 godzin. 
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Wielokulturowy 
Nurt Bugu

turystyka

Transgraniczna rzeka Bug zachwyci wielu fotogra-
fików, obserwatorów przyrody i tych, którzy unikając 
miejskiego zgiełku, pragną odnaleźć przestrzeń dla sie-
bie i swoich bliskich. Odpoczynek w formie pikniku, 
obserwacja rzadkich gatunków ptaków, spływ kajako-
wy czy jazda na rowerze to najprostsze propozycje, któ-
re kojarzą się z tym wyjątkowym obszarem. Warto jed-
nak zwrócić szczególną uwagę na usytuowany wzdłuż 
Bugu szlak, Wielokulturowy Nurt Bugu, nagrodzony 
tytułem Najlepsza Europejska Destynacja Eden. 

Naszą podróż rozpoczniemy od Włodawy, niewiel-
kiego, malowniczego miasteczka położonego u ujścia 
rzeki Włodawki do Bugu. O wielokulturowości tego 
miejsca świadczą obiekty sakralne, które są dostępne 
dla odwiedzających: synagoga (XVIII w.), w której 
obecnie mieści się muzeum, cerkiew (XIX w.) i ko-
ściół katolicki (XVIII w.). Pomimo zniszczeń, jakie 
zaszły w trakcie obu wojen światowych, miasto za-
chowało swój pierwotny układ urbanistyczny, oparty 
na kwadratowym rynku i odbiegającej od niego sieci 
ulic. W centralnej części rynku znajduje się ciekawy 
budynek z dziedzińcem wewnątrz, tzw. „czworobok”. 
Wizytówką miejsca jest znany w całej Polsce Festiwal 
Trzech Kultur. Kolejnym ważnym punktem na szlaku 
jest Monaster w Jabłecznej. Jego niezwykłe położenie 
w dolinie Bugu, ciekawa historia, piękne, zabytko-
we ikony i złote kopuły przyciągają wielu odwiedza-
jących. Kolejny przystanek warto zrobić w Kodniu 
przy Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej. Historia 
skradzionego z Rzymu przez Mikołaja Sapiehę obrazu 
oraz ciekawa architektura w typie renesansu lubel-
skiego przyciąga wielu turystów. Warto zatrzymać się 
w Kostomłotach przy jedynej w Polsce katolickiej pa-

rafii neounickiej obrządku bizantyjsko-słowiańskiego. 
Znajdująca się tam drewniana cerkiew pochodzi z po-
czątku XVII wieku. O obecności w naszym regionie 
innych narodowości i religii świadczą również miejsca 
pochówku, dlatego ciekawym miejscem na szlaku jest 
mizar tatarski w Zastawku, gdzie w otoczeniu lasu 
możemy obejrzeć dobrze zachowane nagrobki. Na 
uwagę zasługują kolejne już na szlaku obiekty archi-
tektury drewnianej: kościół w Krzyczewie z XVII wie-
ku oraz Sanktuarium Błogosławionych Męczenników 
Podlaskich w Pratulinie. 

Wędrując wzdłuż nurtu Bugu, warto zatrzymać 
się przy obiektach zrealizowanych podczas Festiwalu 
Land Art, który już na stałe zagościł w przestrzeni 
nadbużańskich łąk. Wykonane przez artystów prace 
skłaniają do refleksji i stanowią część naturalnej galerii 
sztuki. 

Najbardziej znaną atrakcją w północno-wschodniej 
części województwa lubelskiego jest stadnina koni 
w Janowie Podlaskim, której historia sięga już ponad 
200 lat. Wyjątkowość tego miejsca doceniają ludzie na 
całym świecie, uczestnicząc w corocznym wydarzeniu 
Pride of Poland. Stadnina jest również dostępna dla 
odwiedzających nadbużańskie tereny turystów. Mogą 
oni z bliska podziwiać konie czystej krwi arabskiej z ja-
nowskiej hodowli.

Ważnym elementem turystycznego podróżowania 
po Wielokulturowym Nurcie Bugu jest infrastruk-
tura noclegowo-gastronomiczna, której bogata oferta 
zapewni wygodny i twórczy wypoczynek.

Sprawdź, co się wydarzy:
www.lubelskietravel.pl

Odkrywanie nowych, jeszcze niepoznanych miejsc to doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu. 
Czasami wydaje nam się, że to, co jest blisko, nie jest atrakcyjne i nie zasługuje na uwagę. O tym, że jest 
wprost przeciwnie, wielokrotnie można się przekonać na przykładzie województwa lubelskiego. Urokliwe 
miasta i miasteczka, wyjątkowe przestrzenie i krajobrazy, a także przyroda, która sprawia, że zapominamy 
o wszystkich troskach i odzyskujemy siły. Takich miejsc jest naprawdę dużo i tylko od nas zależy, które z nich 
wybierzemy.

tekst Dorota Lachowska | foto archiwum
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kultura – okruchy

Premiera „U siebie”
Pełnometrażowy dokument opowiada historię studenckiego barda pokolenia ’68 – 

Michała Hochmana, autora i pierwszego wykonawcy przeboju „Konik na biegunach”. 
Hochman, związany z Lublinem i Kazimierzem Dolnym, zadebiutował w latach 60. w po-
pularnej radiowej audycji „Mikrofon dla wszystkich”, później nagrywał dla Programu 
III Polskiego Radia. Karierę dobrze zapowiadającego się artysty przerwały wydarzenia 
marcowe, w wyniku których, podobnie jak tysiące polskich obywateli pochodzenia ży-
dowskiego, musiał opuścić kraj. Dokumentalistka Agnieszka Arnold wyreżyserowała film 
pt. „U siebie”. Towarzyszyła artyście z ekipą filmową w USA i Polsce. Jak twierdzą goście 
lubelskiej premiery, powstał film potrzebny ze względu na otwartość w mówieniu o po-
krzywdzonych przez władze PRL w wyniku Marca ’68. To również film ze znakomitym 
bohaterem, którego historia obroni się w każdej produkcji filmowej. Czego zabrakło 
w tej narracji? Wykorzystania historii Michała Hochmana w sposób całkowity, oddania 
atmosfery z lat łączących tę historię ze współczesnością. (gras)

Gala Kultury 

13 kwietnia na scenie Sali Operowej w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła 
się coroczna Gala Kultury oraz zostały wręczone „Strzały 2017” w plebiscycie organi-
zowanym przez lubelski oddział „Gazety Wyborczej”. I tak nagroda artystyczna Miasta 
Lublin za 2017 r. trafiła do Łukasza Witta-Michałowskiego i Marcina Wrońskiego za 
spektakl plenerowy „Pogrom w przyszły piątek”(w tej kategorii nominowany był m.in. 
współpracujący z LAJF-em fotografik Robert Pranagal), nagrodę za upowszechnianie 
kultury w 2017 otrzymała Fundacja Sztukmistrze, a za całokształt działalności – poeta 
i eseista Waldemar Michalski. Nagrodę dla mecenasa kultury otrzymał BUDIMEX 
S.A. Z kolei „Strzały 2017” trafiły do Muzeum Lubelskiego za zorganizowanie wystawy 

„Pablo Picasso – wizerunek wielokrotny” (nagroda czytelników), zaś nagroda specjalna 
została przyznana Waldemarowi Tatarczukowi, dyrektorowi Galerii Labirynt w Lublinie. 
Natomiast tytuł Wydarzenie Kultury „Strzały 2017” otrzymał spektakl „Monachomachia” 
Piotra Tabakiernika wyprodukowany przez Festiwal Tradycji i Awangardy Muzycznej 
KODY.  (Maksym Vasylyev)

Druszcz na płocie

Pozują mu najznakomitsi tego świata od lat 60., 
a jego zdjęcia publikowały takie tytuły prasowe, jak 

„Le Figaro”, „New York Times” i „Washington Post”. 
Galeria Saska mieszcząca się na parkanie Ogrodu Sa-
skiego wzdłuż Alei Racławickich w Lublinie do końca 
kwietnia prezentowała zdjęcia autorstwa Wojciecha 
Druszcza, jednego z najbardziej interesujących pol-
skich fotoreporterów i grafików. Wielkoformatowe 
prace przedstawiają portrety znanych Polaków, m.in. 
Stanisława Lema, Magdaleny Abakanowicz, Krzysztofa 
Kieślowskiego w charakterystycznych dla nich pozach. 
Razem 52 znakomite warsztatowo biało-czarne zdjęcia. 
Galeria Saska to nasze ulubione miejsce wystawowe. 
Okazuje się, że sztuka wysokich lotów może być dla 
wszystkich. (maz)

(pod)

Złote kieszenie

Lublin nowym adresem na ogólnopol-
skiej mapie wydarzeń związanych ze sztuką 
scenografii? Coraz bardziej realne. Właśnie 
zakończyła się pierwsza edycja „Scena w bu-
dowie – Festiwal Scenografii i Kostiumów” 
w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 
Statuetki Złotej Kieszeni oraz nagrody pie-
niężne o łącznej wartości 25 tysięcy złotych 
otrzymali Aleksandra Wasilkowska i Sła-
womir Blaszewski, współautorzy spekta-
klu „Robert Robur” Teatru Rozmaitości 
w reżyserii Krzysztofa Garbaczewskiego 
(Grand Prix Złota Kieszeń za najlepszą 
scenografię i kostiumy). Barbara Hanicka 
otrzymała statuetkę za najlepszą scenografię 
za spektakl „Idiota” Teatru Narodowego 
w Warszawie w reżyserii Pawła Miśkiewi-
cza. Złota Kieszeń za najlepsze kostiumy 
trafiła do Justyny Łagowskiej za „Wesele” 

– spektakl Narodowego Starego Teatru im. 
H. Modrzejewskiej w Krakowie, w reżyserii 
Jana Klaty. W radzie programowej festiwa-
lu, którego komisarzem jest prof. Leszek 
Mądzik, zasiadają: laureatka Oscara Ewa 
Braun, grafik i scenograf Janusz Kapusta, 
scenograf Boris Kudlička, a także malarz 
i reżyser filmowy Lech Majewski. Ale festi-
wal nadal trwa – sympatycznym dodatkiem 
do festiwalu było otwarcie wystawy pre-
zentującej scenografię do komedii Juliusza 
Machulskiego „Kingsajz”. (maz) 

(pod)

(Anna Stepanyuk)
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Metamorfozy sentymentalne
Motywem przewodnim Lubelskiego Festiwalu Piosenki Autorskiej i Poetyckiej im. 

Jacka Kaczmarskiego „Metamorfozy sentymentalne” odbywającego się w ACK „Chatka 
Żaka” jest popularyzacja twórczości Jacka Kaczmarskiego oraz promowanie piosenki po-
etyckiej i autorskiej. Wydarzenie ma charakter ogólnopolski, a utalentowanych młodych 
wykonawców w tym roku oceniało jury w doborowym składzie: Jan Poprawa, Urszula 
Bobryk, Piotr Selim i Marek Tercz. Dwie równoległe pierwsze nagrody otrzymali Andriej 
Kotin i Aleksandra Muszyńska. Całość wydarzenia uświetnił koncert galowy z udziałem 
m.in. Kwartetu ProForma, Macieja Maleńczuka z przebojami z płyty „Maleńczuk gra 
Młynarskiego” oraz Marka Piekarczyka z zespołem. (pat)

Grand PiK dla lubelskiej dziennikarki 

Redaktor Magdalena Grydniewska z Pol-
skiego Radia Lublin została uhonorowana 
Nagrodą Specjalną Krajowej Rady Radiofo-
nii i Telewizji podczas Międzynarodowego 
Konkursu Artystycznych Form Radiowych 
Grand PiK 2018 za reportaż „Listy z Ravens-
brück”. Reportaż opowiada o grupie lubel-
skich harcerek, którym pomimo zagrożenia 
udało się wysłać w świat wiadomość o ekspe-
rymentach medycznych, które miały miejsce 
w niemieckim obozie koncentracyjnym. Li-
sty pisały własnym moczem. Konkurs, który 
został zorganizowany przez Radio Pomorze 
i Kujawy, od wielu lat przyciąga najzna-
mienitszych artystów związanych ze sztuką 
radiową. Z kolei podczas corocznej gali orga-
nizowanej przez Stowarzyszenie Dziennikarzy 
Polskich dziennikarka została uhonorowana 
Nagrodą Specjalną SDP. Tym razem nagrody 
trafiły także do Agnieszki Czyżewskiej-Jacqu-
emet i Katarzyny Michalak. (pat)

Księga Wyjścia według Grynberga

Coraz częściej tematem publicznej dyspu-
ty są wydarzenia Marca ’68. W ich rocznicę 
wpisuje się wydanie książki Mikołaja Gryn-
berga „Księga wyjścia”, której promocja od-
była się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr 
NN” w Lublinie. Pisarz (rocznik 1966, autor 
kilku książek dotyczących Holokaustu) ze-
brał historie osób pochodzenia żydowskiego, 
spośród których w wyniku nagonki antyse-
mickiej wiele otrzymało bilet w jedną stro-
nę. Jednym z ponad dwudziestu bohaterów 
książki został ojciec pisarza – zmarły w ubie-
głym roku Marian Grynberg, profesor fizyki 
i wykładowca uniwersytecki. – Wszystkie te 
historie zrobiły na mnie wrażenie. Niemal 
każdy Polak coś słyszał na temat tego, co 
wydarzyło się w 1968 r., ale mało kto zna 
fakty – powiedział podczas spotkania Mikołaj 
Grynberg. (Maksym Vasylyev)

(sta)

Unia Film Festival
Zakończyła się ósma edycja Unia Film Fe-

stival – festiwalu krótkometrażowych filmów 
fabularnych w Lublinie, która w tym roku 
była jednocześnie pierwszą edycją ogólnopol-
ską. Wydarzenie zorganizowane zostało przez 
młodych ludzi i z myślą o młodych twórcach 
i odbiorcach. Inicjatywa Liceum im. Unii 
Lubelskiej jest najlepszym świadectwem na 
to, że współczesna młodzież bywa pełna pa-
sji i konsekwentnego dążenia do celu. Były 
pokazy konkursowe i warsztaty filmowe dla 
uczniów i nauczycieli prowadzone przez lidera 
Filmoteki Szkolnej Jarosława Basaja. Młodzież 
z Lublina i Zamościa zrealizowała krótkie fil-
my animowane, a nauczyciele z czterech lubel-
skich szkół dzielili się pomysłami na filmowe 
lekcje wychowawcze. Spośród 24 zakwalifi-
kowanych do konkursu filmów przyznano 10 
nagród i wyróżnień. Grand Prix otrzymała 
Julia Polkowska za film „Lubi, nie lubi”. (pat)

Gospoda Sto Pociech
22-100 Chełm
ul.Pocztowa 38
tel.662114125

Zapraszamy na wiosenne menu
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FOTELE
KRZESŁA I TABORETY

tekst Grażyna Stankiewicz
foto Anna Stepanyuk

Warszawianka, rocznik 1924. Podczas okupacji 
niemieckiej słuchaczka Żeńskiej Szkoły Architektury 
im. Stanisława Noakowskiego. Po wojnie pracowała 
w Biurze Odbudowy Stolicy, jednocześnie studiując 
malarstwo na warszawskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych w pracowni prof. Feliksa Szczęsnego Kowar-

skiego, później na Wydziale Architektury. Tam była 
studentką prof. Jana Kurzątkowskiego, który w dwu-
dziestoleciu międzywojennym współtworzył słynną 
Spółdzielnię Artystów ŁAD, zaś po wojnie należał 
do grona artystów czuwających nad powołanym 
w 1950 r. Instytutem Wzornictwa Przemysłowego. 

Zaprojektowała fasadę KUL i jego wnętrza. Opracowała m.in. wyposażenie tramwaju, który jeździł 
w polskich miastach przez ponad trzy dekady, czy aparat telefoniczny z kolorowego plastiku. Jednak 
jej największą pasją były meble. „Praktyczne piękno. KUL według Marii Chomentowskiej” to wystawa 
przybliżająca postać ikony polskiego designu, którą można oglądać w Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim Jana Pawła II.
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Warszawa
IWP powstał wcześniej niż znany na świecie pa-

ryski Instytut Estetyki Przemysłowej Jacques’a Vie-
nota. Był też jedną z pierwszych w powojennej 
Europie instytucji z pogranicza sztuki, przemysłu 
i biznesu promującej wzornictwo. Dla Marii Cho-
mentowskiej to była idealna koincydencja. Artystka 
wpisała się w idee określające zakres działalności 
instytutu i to na całe 26 lat, w najciekawszych la-
tach jego funkcjonowania. Jako placówka między-
resortowa instytut podlegał kolejno Ministerstwu 
Przemysłu, Urzędowi Rady Ministrów, Komitetowi 

Nauki i Techniki, Centralnemu Urzędowi Jakości 
i Miar i Radzie Wzornictwa i Estetyki Produkcji 
Przemysłowej. Z takim zapleczem w trudnej po-
litycznie i gospodarczo siermiężnej rzeczywistości 
lat 50., 60. i 70. polskie wzornictwo przemysłowe 
w skali całej Europy znalazło się na absolutnym 
topie. Założycielka IWP prof. Wanda Telakowska, 
określana jako Joanna d’Arc polskiego wzornictwa, 
często powtarzała, że piękno jest przeznaczone dla 
wszystkich, a dobre wzory wyrobów masowej pro-
dukcji są wartością nie tylko gospodarczą, ale też 
wartością kulturową.

Związek Marii Chomentowskiej z Instytutem 
Wzornictwa Przemysłowego okazał się płodny – za-
projektowała około 200 mebli. Te najbardziej roz-
poznawalne to krzesła – o miękkich liniach, lekkie, 
niekiedy ażurowe, w doskonałych proporcjach – były 
kwintesencją nowoczesności i symbolem lat 60. (te 
najbardziej znane to „Płucka” i „Pająk”). Projekto-
wała również meble kuchenne i pokojowe (stoły, 
komody, szafy) i te, które były przeznaczone do 
mieszkań Zakładów Osiedli Robotniczych, a które 
były budowane według określonej ustawą standary-
zacji. Jej pasją było projektowanie na potrzeby dzieci, 
czego efektem były m.in. zestawy mebli rosnących. 
Uważała, że każde dziecko do prawidłowego rozwoju 
potrzebuje swojego własnego miejsca. Zaprojekto-
wała również wyposażenie sal szkolnych w ramach 
programu budowy tysiąca szkół na tysiąclecie Polski. 
Ideę funkcjonalności udało się jej połączyć (w myśl 
prof. Wandy Telakowskiej) z tym, co piękne. Stąd 
wyposażenie wnętrz według jej pomysłów w tak 
reprezentacyjnych miejscach, jak siedziby Związku 
Literatów Polskich w Warszawie i Oborach. 

Lublin
Ówczesny prorektor KUL prof. Stefan Sawicki 

poszukiwał kogoś, kto łączył w sobie wyobraźnię prze-
strzenną, umiłowanie do detalu i uczuciowość do miej-
sca, z którym miał się związać. Maria Chomentowska 
okazała się idealną kandydatką. Kryzys w gospodarce 
ograniczył współpracę zakładów przemysłowych z IWP, 
a to przełożyło się na raptowny spadek zamówień. Wy-
jazd do Lublina w połowie lat 70. okazał się dobrym 
pomysłem na drugą część życia artystki. Na KUL miała 
to, co ją inspirowało – przestrzeń i konieczność jej za-
gospodarowania. To ona zaprojektowała front uniwer-
sytetu z przeszkloną fasadą, aulę z charakterystycznymi 
siedziskami i blatami zaopatrzonymi w lampki, prze-
strzenny hol, stołówkę studencką z okrągłymi stołami 
i taboretami, obudowę kaloryferów na całej długości 
korytarzy w głównym budynku uniwersytetu i znaj-
dujące się na każdym kroku meble. Również Marii 
Chomentowskiej swój wystrój zawdzięczają Męski 
Dom Studencki przy ul. Niecałej i Dwór Staropolski 
na Poczekajce w Lublinie oraz Dom Pracy Twórczej 
w Kazimierzu Dolnym. KUL traktowała jak swój dom. 
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Dbała, aby każdy zaprojektowany przez nią element 
wyposażenia spełniał swoją funkcję, był oryginalny, 
wykonany precyzyjnie i z wysokiej jakości materia-
łów. Dzięki temu niezmiennie od ponad 40 lat wnętrza 
KUL-u zwracają uwagę ciekawymi, wygodnymi i po 
prostu ładnymi meblami. Są dowodem na to, że aby 
odpowiednio zadbać o przestrzeń, warto ją powierzyć 
specjaliście z wyjątkową wyobraźnią artystyczną.

W Lublinie Maria Chomentowska mieszkała 
w domu studenckim, u schyłku życia przeprowadziła 
się do domu opieki społecznej na Kalinowszczyźnie. 
Zmarła w 2003 r. w wieku 79 lat, została pochowana 
na cmentarzu przy ul. Lipowej.

Na wystawie, którą możemy oglądać w głów-
nym holu KUL, oprócz mebli znalazła się również 

interesująca prezentacja składająca się z projektów 
artystki, dokumentacji fotograficznej m.in. zesta-
wów mebli dla dzieci, jej portretów, a także cytatów 
jej wypowiedzi opublikowanych na łamach jednego 
z najbardziej popularnych w Polsce w okresie powo-
jennym miesięcznika „Ty i ja”. 

Wystawę „Praktyczne piękno. KUL według Ma-
rii Chomentowskiej” przygotował zespół pod kie-
runkiem dyrektora Muzeum KUL dr. Krzysztofa 
Przylickiego przy współpracy z Januszem Wasilew-
skim z IWP. Przestrzeń zaaranżowała Karolina Fan-
drejewska. Dla organizatorów – gratulacje. Przede 
wszystkim za interesującą prezentację ze znakomitą 
dokumentacją fotograficzną. 

Wystawę można oglądać do 30 czerwca 2018. 
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kultura

W tegorocznym programie festiwalu, jak co roku, 
nie zabraknie odniesień do treści egzystencjalnych 
i ponadczasowych wartości. Znajdzie się też miej-
sce dla uczczenia 100. rocznicy Odzyskania Nie-
podległości Polski oraz oddania hołdu wielkiemu 
polskiemu poecie Zbigniewowi Herbertowi z okazji 
20. rocznicy jego śmierci. Zapewnią to premierowe 
wydarzenia – spektakl Teatru Piosenki „Odpowie-
dzi spłonęły” oparty na twórczości Josepha Conrada 
i Zbigniewa Herberta oraz koncert „Wieszcze” Mai 
Kleszcz i IncarNations, w którym wybrzmią kom-
pozycje do utworów Adama Mickiewicza, Juliusza 
Słowackiego, czy Stanisława Wyspiańskiego. 

Na 5. DŹWIĘKACH SŁÓW pojawią się wykonawcy 
przedstawiający szeroki wachlarz brzmień, nawiązują-
cy do rozmaitych kultur i grup etnicznych. Wspo-
mnieć tu można choćby wyrosłą z tradycji griotów 
Sonę Jobarteh (Gambia/Wielka Brytania), czeski 
kwartet beatboxerski Yellow Sisters, czy też polsko-
-ukraiński zespół Dagadana. Tradycyjne inspiracje 
ludowe, słowiańskie, bałkańskie oraz klezmerskie 
usłyszymy w muzyce Etnos Ensemble, a jamajskie 
i bałkańskie akcenty wybrzmią w koncercie zespołu 
Duberman z gościnnym udziałem serbskiego puzo-
nisty i wokalisty Hornsmana Coyote’a. 

Wśród teatralnych propozycji na uwagę zasługuje 
monodram „Lifting” w wykonaniu Jolanty Żół-
kowskiej wcielającej się w postać pięćdziesięcio-
letniej kobiety, której życie to „wielka walizka, co 
nieść ciężko i zostawić szkoda”. W spektaklu usły-
szymy teksty piosenek Ewy Zelenay, wzbogacone 
muzyką Piotra Golli. Teatralnych emocji dostarczy 
nam także światowej sławy ukraińska grupa Dakh 
Daughters, która zaprezentuje w Lublinie spektakl 
„Roses”. Siedem dziewczyn w duchu czarnego ka-
baretu, czy raczej miksu burleski, baletu, elektroniki 
i folku z punk-rockowym pazurem, w niezwykle fi-
nezyjny sposób opowie nam historię  o miłości, wol-
ności i pięknie, które potrafią uratować świat. 

Propozycją musicalową na 5. DŹWIĘKACH SŁÓW 
będzie „Rapsodia z Demonem” w wykonaniu arty-
stów z warszawskiego Teatru Rampa, czyli teatral-
no-koncertowe widowisko stworzone do przebojów 
legendarnej grupy Queen, będące opowieścią o  pe-
rypetiach młodego wokalisty, który dla kariery jest 
gotowy zawrzeć ryzykowny pakt z demonem. 
W programie pojawią się też wyjątkowe muzyczne 
spektakle familijne – „Pan Lampa” z Olsztyńskie-
go Teatru Lalek i „Akademia Pana Kleksa” z Te-
atru Maska z Rzeszowa.

Prezentacje Form Muzyczno-Teatralnych “Dźwięki 
Słów” to festiwal popularyzujący muzykę jako nośnik 
ambitnego tekstu w wykonaniu profesjonalnych arty-
stów. Recitale, musicale, muzyczne spektakle, koncerty 
i zdarzenia uliczne komponują wielobarwny kalejdoskop 
wielkich muzyczno-słownych emocji. 
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DŹWIĘKI SŁÓW wybrzmią również na ulicach 
miasta za sprawą ekscentrycznego Włocha, któ-
ry gra i  śpiewa niczym zespół w pełnym składzie. 
GALiRò przez trzy dni będzie wypełniał centrum 
Lublina widowiskami typu One Men Band Show.

Bogaty program 5. edycji festiwalu wypełnią licz-
ne koncerty w klimatycznej atmosferze Wirydarza 
Centrum Kultury w Lublinie. Tutaj usłyszymy 
m.in. zespół Świetliki na czele z posługującym 
się charakterystyczną manierą melorecytacji po-
etą – Marcinem Świetlickim, Karolinę Skrzyńską 
– balansującą na granicy tego co rdzenne, a tego co 
współczesne, Beatę Bocek – która potrafi zaskaki-
wać niekonwencjonalnością, KALINĘ – która za 
sprawą harfy wyczaruje „Czyste szumienie”, czyli 
muzykę rozrywkową z poetyckim backgroundem, 
czy też znakomitego muzyka i opowiadacza, tego-
rocznego laureata Nagrody Literackiej im. Marka 
Nowakowskiego Pawła Sołtysa czyli Pablopavo 
i Ludziki. 

Jak co roku, na festiwalu nie zabraknie cyklu spo-
tkań, a więc gawęd i zabaw dźwiękiem przygotowa-
nych przez znakomite dziennikarki radiowe – Te-
resę Drozdę i Grażynę Lutosławską. 

SONA JOBARTEH
DAKH DAUGHTERS
ŚWIETLIKI
DAGADANA
TEATR RAMPA „RAPSODIA Z DEMONEM”
KALINA 
DUBERMAN & HORNSMAN COYOTE 
PABLOPAVO I LUDZIKI
KAROLINA SKRZYŃSKA 
TEATR PIOSENKI „ODPOWIEDZI SPŁONĘŁY”
BEATA BOCEK 
YELLOW SISTARS 
ETNOS ENSEMBLE 
MAJA KLESZCZ & INCARNATIONS 
JOLANTA ŻÓŁKIEWSKA „LIFTING” 
TEATR MASKA „AKADEMIA PANA KLEKSA”
OLSZTYŃSKI TEATR LALEK „PAN LAMPA”

www.dzwiekislow.pl
facebook/LubelskiSalonArtystyczny
www.ck.lublin.pl



za horyzontem

PAŁAC
W GOŚCIERADOWIE
tekst i foto Grażyna Stankiewicz

 
Robi wrażenie i to bez dwóch zdań. Posiadłość znajduje się tuż przy drodze Kraśnik – Annopol. Z okien 
samochodu dobrze widać pomalowany na biało pałac, ceglaną bramę wjazdową i drzewa odbijające 
się w stawie. Jest dostojnie, elegancko i odczuwa się charakterystyczną dla tego typu miejsc 
niezwykłość. Zwłaszcza że historia byłych mieszkańców pałacu ma jeden wspólny mianownik, którym 
jest pasja do muzyki.
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Osiemnastowieczny pałac ma charakterystycz-
ną dla epoki klasycyzmu bryłę z fasadą wejściową 
udekorowaną portykiem, ale co dość dziwne dla 
czasów, w których powstał – wspartym na trzech 
kolumnach. Z drugiej strony znajduje się szeroki 
taras, którym można zejść wprost na aleję parkową, 
po bokach której są staw i kanał z wodą. 

Eligiusz Prażmowski  
i jego niesforny zięć

Urodzony w 1743 r. Eligiusz Prażmowski herbu 
Belina został właścicielem dóbr w Gościeradowie na 
mocy zawartego małżeństwa z Salomeą z Wybranow-
skich. To jemu miejscowość zawdzięcza wzniesienie 
pałacu z niepodobną do żadnej innej fasadą. Starosta 
mszczonowski Prażmowski miał za sobą kilkulet-
ni pobyt w Paryżu, gdzie był częstym gościem na 
dworze Ludwika XV oraz doskonalenie umiejętności 
muzycznych. Znany był z gry na skrzypcach i or-
ganizowania w pałacu koncertów, w których brali 
udział muzycy związani z orkiestrą Teatru Narodo-
wego w Warszawie oraz lubelską orkiestrą katedralną. 
Nadekspresyjny na co dzień Eligiusz Prażmowski 
ukojenie znajdował właśnie w muzyce, a ukorono-
waniem jego artystycznej działalności był koncert 
zorganizowany w 1782 r. w warszawskich Łazien-
kach, podczas którego wystąpił z towarzyszeniem 
klawesynisty i harfisty wraz ze śpiewaczką Cateriną 
Bonafini. Był to czas istotnych zmian geopolitycz-
nych na mapie Europy, a jednak poza prowadzeniem 
spraw majątku, Eligiusz Prażmowski głównie zajmo-
wał się swoją muzyczną pasją. 

Po śmierci ojca w 1816 r. majątek przejęła jedna 
z córek starosty Marianna, która poślubiła Francisz-
ka Wincentego Michała hr. Suchodolskiego herbu 
Janina. Nowy właściciel Gościeradowa był konfede-
ratem barskim i posłem na Sejm Czteroletni, ale 
to, co go najbardziej zajmowało, to również była 
muzyka. Podobnie jak ojciec jego żony, przebywał 
w Paryżu, gdzie studiował wiolinistykę w konser-
watorium. Swoje umiejętności prezentował podczas 
często organizowanych wówczas w innych dworach 
i pałacach wieczorach muzycznych. Niestety zaanga-
żował się w politykę. Najpierw związał się z proro-
syjskim ugrupowaniem wokół Franciszka Ksawerego 
Branickiego, a następnie poparł rządy Targowicy. Na 
dobre osiadł w Gościeradowie po rozbiorach Polski. 
W roku 1800 uzyskał od cesarza Franciszka II dzie-
dziczne tytuły hrabiowskie dla siebie i synów. 

Eligiusz Suchodolski
Dobrami w Gościeradowie zaczął zarządzać 

w 1846 r. w wieku 27 lat. Był wnukiem Eligiusza 
Prażmowskiego i po nim zapewne odziedziczył nie 

tylko imię, ale i zdolności muzyczne. Dobrze wy-
kształcony, wrażliwy na piękno i czuły na potrzeby 
innych, uważany był za ekscentryka, niepotrafiącego 
nawiązać stałych relacji z kobietami. Nigdy nie zało-
żył rodziny, za to dobra w Gościeradowie doprowadził 
do rozkwitu. Posiadał m.in. 5 młynów wodnych, 3 
maziarnie, tartak, cegielnię, gorzelnię i wapniarnię, 
prowadził hodowlę owiec. Suchodolski fascynował 
się sztuką ogrodową i neogotykiem w architekturze 
– to on wzniósł ceglaną bramę wjazdową oraz łuk 
tryumfalny, który zadedykował hrabini, w której nie-
szczęśliwie się zakochał. Zgromadził zabytkowe me-
ble i kolekcję porcelany. Miał zbrojownię, a w swojej 
w sypialni przechowywał makatę po królu Janie III 
Sobieskim. Ściany pałacu były ozdobione płótnami 
autorstwa Marcello Bacciarellego, a na zawartość 
biblioteki składały się m.in. cenne rękopisy i komplet 
wydań „Monitora”. Poza księgozbiorem miał również 
bibliotekę muzyczną ze zbiorem partytur operowych 
oraz skrzypce wykonane przez Antonio Stradivarie-
go. Musiał to być cenny nabytek, zwłaszcza że hrabia 
grał na skrzypcach, wiolonczeli i fortepianie oraz 
kontynuował tradycję słynnych w okolicy wieczorów 
muzycznych. Zmarł w Gościeradowie wiosną 1894 r. 
Zgromadzony przez niego majątek był wart 2,5 mln 
rubli. Hrabia zapisał wszystko bratu Edmundowi, a po 
jego śmierci Warszawskiemu Towarzystwu Dobroczyn-
ności. Swoje zbiory przeznaczył trzem instytucjom: 
Muzeum Ks. Czartoryskich w Krakowie, Akade-
mii Krakowskiej i krakowskiemu Konserwatorium 
Muzycznemu. Spisując ostatnią wolę, nie zapomniał 
o kamerdynerze, kucharzu i ogrodniku.

Droga do 
nieśmiertelności

Życzeniem hrabiego było przeznaczenie pałacu na 
szpital. Dziesięć lat po jego śmierci po wielu procesach 
sądowych znalazło się tu miejsce dla 30 chorych, na 
ambulatorium, jadalnię i aptekę oraz zespół składa-
jący się z lekarza, felczera i dwóch sióstr zakonnych. 
Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ufundo-
wało w Gościeradowie łaźnię ludową, współuczest-
niczyło przy zakładaniu spółdzielczego sklepu, straży 
ogniowej i orkiestry strażackiej. Po zakończeniu II 
wojny światowej szpital został przekształcony w Pań-
stwowe Prewentorium Przeciwgruźlicze, do którego 
kierowała dzieci na trzymiesięczne turnusy Woje-
wódzka Przychodnia Przeciwgruźlicza w Lublinie. 
W 1979 roku w pałacu dokonała się kolejna zmiana. 
Został tu otwarty Państwowy Dom Pomocy Społecz-
nej dla dzieci. Dziś nosi on imię hrabiego Eligiusza 
Suchodolskiego i jest przeznaczony dla dzieci i mło-
dzieży niepełnosprawnych intelektualnie. Wnętrza 
pałacu nie są udostępnione do zwiedzania, ale można 
wejść na teren parku. Wprawdzie z dawnego drze-
wostanu zostało niewiele, jednak na terenie parku 
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nadal można podziwiać łuk tryumfalny, neogotycką 
ceglaną bramę wjazdową i kaplicę. I wciąż wygląda 
to imponująco.

Korzystałam z publikacji dr. Andrzeja Przegaliń-

skiego „Gdy życie stało się pasją, a pasja była muzyką. 
Studium z dziejów założenia pałacowo-parkowego 
w Gościeradowie”. 

www.atlasrezydencji.pl  
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Nie daj się 
BORE-
LIOZIE
• Jeżeli narażasz się na kontakt z kleszczem 
• Pokłuł cię kleszcz i podejrzewasz zakażenie
• Masz objawy boreliozy, ale nie pamiętasz po-

gryzienia przez kleszcza

ZGŁOŚ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA 
I KONSULTACJE MEDYCZNE !
Wraz z początkiem wiosny, wzrasta zagrożenie po-
kłuciem przez kleszcze, a tym samym zakażeniem 
jedną z wielu groźnych chorób przenoszonych przez 
te pasożyty – zwłaszcza boreliozą.
Kleszcze czyhają w trawie, w krzewach, w lasach i nad 
wodą. Ich aktywność rozpoczyna się zwykle na prze-
łomie marca i kwietnia, a trwa aż do listopada.  Żywią 
się krwią, wstrzykując przy tym do organizmu czło-
wieka ślinę, z którą przedostają się chorobotwórcze 
drobnoustroje.

BORELIOZA
Borelioza jest szczególnie groźną chorobą spośród 
tych przenoszonych przez kleszcze. Nie ma na nią 
szczepionki, stąd tak ważna jest  i wczesne 
wykrywanie choroby.

PRZEBIEG CHOROBY
Wczesna faza miejscowa (kilka dni do miesiąca po 
ugryzieniu przez kleszcza). Najpowszechniejszym ob-
jawem tej fazy jest rumień wędrujący - występuje on 
u 50 - 70% chorych. Ma on zwykle średnicę powyżej 
5 cm, pojawia się w okolicach pachowych, pachwino-
wych, na  pasa, na plecach czy pośladkach. Utrzy-
muje się 3 - 4 tygodnie i zanika bez leczenia. Może nie 
mieć charakterystycznego wyglądu i nie musi wystą-
pić w każdym przypadku. 
U części zakażonych osób objawy przypominają infek-
cję wirusową - grypopodobną. Pojawia się wówczas 
podwyższona temperatura, bóle mięśni, stawów, bóle 
głowy. Objawy towarzyszące to: zmęczenie, senność, 
sztywność karku, powiększenie węzłów chłonnych.
Wczesna faza rozsiana (10 dni do 2 lat od ugryzie-
nia przez kleszcza). Objawy tej fazy to najczęściej 
nawracające bóle układu szkieletowo - mięśniowego 
powodowane przez zapalenie jedno lub wielostawowe. 
Pojawić się też mogą dolegliwości ze strony układu 
nerwowego, serca, oczu.
Faza późna (miesiące, a nawet lata po ugryzieniu 

przez kleszcza). Choroba  się lata-
mi- często w formie ukrytej, nie powo-
dując początkowo żadnych niepokojących 
objawów. Najczęściej atakuje układ mię-
śniowo - szkieletowy powodując u 80% 
nieleczonych wcześniej pacjentów nawra-

cające dolegliwości stawowo - mięśnio-
we.

Może  do zajęcia nerwów czaszko-
wych, obwodowych, korzeni nerwowych, a nawet 
mózgu. Choroba wpływa także na psychikę - może 
pojawić się -
drażnienie, senność, zmiany osobowości, depresja.

DIAGNOSTYKA BORELIOZY
Pierwszym elementem diagnostyki jest wywiad z pa-
cjentem. W przypadku podejrzenia zakażeniem bore-
liozą pacjent kierowany jest na specjalistyczne badania 
laboratoryjne - test ELISA w klasie IgM oraz w klasie 
IgG. W przypadku pozytywnego lub wątpliwego wy-
niku testu, wykonuje się test  - test 
Western - Blot w klasie IgM oraz IgG. 
Pacjent z  wynikiem kierowany jest 
na konsultację do specjalisty chorób zakaźnych.
LECZENIE BORELIOZY
Borelioza jest chorobą wywoływaną przez bakterie, 
dlatego leczy się ją antybiotykami. Najczęściej jest 
w pełni uleczalna, ale efekt leczenia uzależniony jest 
od wczesnego postawienia prawidłowej diagnozy. 

Miejsca realizacji badań:
Centrum Medyczne SANITAS
ul. Okopowa 3, 20-022 Lublin
Rezerwacja wizyt: 81 53 40 400

Centrum Medyczne SANITAS 
– Filia nr 1 w Świdniku
Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik
Rezerwacja wizyt: 81 565 90 00

Projekt STOP BORELIOZIE realizują: Stowarzy-
szenie Inicjatyw Samorządowych i Centrum Medycz-
ne SANITAS
Program skierowany jest do mieszkańców -
twa lubelskiego w wieku aktywności zawodowej, 
z uwzględnieniem grup wysokiego ryzyka, czyli rolni-
ków, leśników, myśliwych, a także tych, którzy podej-
rzewają u siebie boreliozę lub mieli kontakt z kleszczem.

-
cjentów:
dr n. med. Grażyna Semczuk
-Specjalista Chorób Zakaźnych
-Konsultant  w  chorób zakaź-
nych.
Więcej o boreliozie i szczegółach  w projekcie 
na stronach 

www.sis-dotacje.pl i www.cmsanitas.pl 



– Amelka i Maciek są bliźniakami dwujajowymi. Początkowo Amelka 
pod wieloma względami wyprzedzała brata. Pierwsza nauczyła się racz-
kować, pierwsza zaczęła mówić mama, tata. Kiedy skończyła dwa lata, 
nagle przestała reagować na imię, dotyk, otoczenie. Przestała patrzeć 
w oczy i sygnalizować potrzeby. Byliśmy w szoku – opowiada Joanna, 
która wraz z mężem Wiesławem i bliźniakami mieszkają w okolicy 
Bystrzycy. Jest dumna z każdego ze swoich dzieci. Z Amelki, że robi 
postępy. Z Maćka, że jest opiekuńczy w stosunku do siostry i że staje 
za nią murem, kiedy dokuczają jej inne dzieci. A potrafią dokuczyć 
boleśnie. Polacy niewiele wiedzą na temat autyzmu, niektórzy uważają, 
że to choroba, którą można się zarazić. Niewiedza rodziców niestety 
przenosi się na dzieci. Tak było, kiedy dziewczynka zaczęła chodzić do 
szkoły publicznej. Według rodziców innych dzieci była zbyt ekspresyjna 
i za głośna. Jej edukacja w tym miejscu zakończyła się po czterech 
dniach, pomimo że w szkole było jeszcze jedno autystyczne dziecko.

Amelka była diagnozowana przez kilku lekarzy, bez efektów. – 
Wizyta u lekarza trwa za krótko, wywiad nie zawsze jest wystarczająco 
szczegółowy. Po pół roku chodzenia po specjalistach autyzm stwierdziła 
siostra męża, która pracuje w gabinecie lekarskim. Potwierdziły to badania 
w Fundacji ALFA. Dopiero wówczas zaczęła się praca z rehabilitacją 
Amelki – wspomina Joanna. Dziś Amelka mówi, czyta, liczy, lubi grać 
na pianinie. Ma energię jak inni jej rówieśnicy, choć bywa nieufna 
do obcych i nie lubi zmian. – Jak na dziecko autystyczne, Amelka jest 
dobrze rozwinięta. Uczy się w dwuosobowej klasie pod opieką bardzo 
dobrze przygotowanych do takiej pracy nauczycieli. Mamy w ośrodku 
podopiecznych z niepełnosprawnością intelektualną i ruchową, ale mamy 
pod opieką również osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Każdy 
taki przypadek wymaga indywidualnego prowadzenia – mówi Bożena 
Filipek, dyrektorka ośrodka w Bystrzycy. 

W placówce, która pod różnymi nazwami istnieje w tym miejscu od 
1976 r., jest 65 dzieci i młodzieży, które uczą się w szkole podstawowej, 
gimnazjum oraz szkole przysposabiającej do pracy. Z kolei kadra liczy 
28 osób. W ośrodku, który mieści się w klasycystycznym pałacu oto-
czonym rozległym parkiem, znajdują się miejsca nauki i rehabilitacji, 
m.in. sala integracji sensorycznej, kuchnia dydaktyczna, sala ceramiczna 
i sala doświadczania świata – ulubiona Amelki. Uczniowie posiadający 
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają wydłużony okres 
nauki, mogą przebywać w ośrodku do 24. roku życia. Ale co potem? 
To pytanie, które rodzice niepełnosprawnych dzieci nieustannie sobie 
zadają. W ramach wsparcia są organizowane warsztaty terapii zajęcio-
wej, można skorzystać ze środowiskowych domów pomocy czy domów 
pomocy społecznej. – Ale to niewiele. Nie ma na Lubelszczyźnie specja-
listycznych ośrodków tylko dla osób autystycznych. Po skończeniu edukacji 
nasi uczniowie wracają do domów i zaczynają tracić to, co udało się uzy-
skać w ciągu wielu lat nauki i rehabilitacji w placówkach takich jak nasza. 
Uczestniczyłam w wizycie studyjnej na Węgrzech. 12-osobową grupą osób 
autystycznych opiekowało się 15 nauczycieli i rehabilitantów. Podopieczni 
uczestniczą w bardzo efektywnym programie aktywizacji, dzięki czemu np. 
można odciążyć rodziców, czego u nas w ogóle nie bierze się pod uwagę – 
podkreśla Bożena Filipek. 

Mama Amelki zrezygnowała z pracy, otrzymuje z gminy zasiłek opie-
kuńczy oraz ma zapewniony dowóz córki do ośrodka. Przebywanie 
z Amelką poza ośrodkiem to nieustanna praca, ale też często neutrali-
zowanie napiętych  sytuacji między rodzeństwem. – Przyznaję, że nie 
jest lekko. Czasami jesteśmy z mężem w takim dołku psychicznym, że... 
Ale staramy się nie wybiegać myślami zbyt daleko w przyszłość. Żyjemy tu 
i teraz dla naszej całej rodziny – mówi Joanna. 

Pierwsze słowo, jakie wypowiedziała po 
tym, jak nauczyła się mówić, a potem 

przestała – to było „danio”, czyli 
nazwa jej ulubionego jogurtu. Amelka 
miała wtedy trzy lata. Dziś ma siedem 

i jest uczennicą Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w Bystrzycy koło 

Lublina. Należy do grupy około 30 tysięcy 
Polaków, których dotknął autyzm. 

integracja

Amelka
tekst Marta Mazurek
foto Marek Podsiadło



zaprosili nas

Grażyna Lutosławska: dziennikarka radiowa, pisarka, autorka słu-
chowisk radiowych, książek dla dzieci, sztuk teatralnych, esejów, 
tekstów piosenek, wykładowca i moderatorka wydarzeń kultural-
nych w jednej osobie. 20 kwietnia w ośrodku „Brama Grodzka-

-Teatr NN” w Lublinie świętowała 30 - lecie swojej pracy twórczej. 
A dodatkowym pretekstem do spotkania było wydanie jej nowej 
książki „Bajki od rzeczy”, na którą składa się zbiór utworów, które 
wcześniej emitowane były na antenie Radia Lublin, a są skierowane 
zarówno do dzieci jak i dorosłych. Autorka porusza temat rzeczy 
małych i dużych, potrzebnych i tych zbędnych, których historie 
ukazują prawdę o świecie, w jakim żyjemy i filozoficzną istotę 
rzeczy.  Benefis uświetniła obecność pisarki Agaty Tuszyńskiej, 
która poprowadziła spotkanie, a o jubilatce i promowanej pozycji 
powiedziała: - Grażyna Lutosławska jest poetką codzienności. W jej 
bajkowej prozie rzeczywistości rosną skrzydła. (pat)

 

(B
ol

esł
aw

 L
ut

os
ła

ws
ki

)

Benefis Grażyny 
Lutosławskiej
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Dni Dialogu Pokoleń
Dwudniowe wydarzenie, które było dedykowane mieszkańcom 
Lublina reprezentującym różne roczniki przede wszystkim wy-
pełnione było muzyką. Jak podkreślała Monika Lipińska, zastępca 
prezydenta Lublina do spraw społecznych ważne jest zamanifesto-
wanie międzypokoleniowej solidarności. Stąd już po raz siódmy 
uczestnikami wydarzenia byli zarówno seniorzy jak i młodzież. 
Głównym punktem programu był uroczysty koncert  „Jestem tu 

– jestem z Tobą”, podczas którego wystąpili m.in. Piotr Selim, 
kwartet smyczkowy Ladies Quartet, Krystyna Szydłowska, Łukasz 
Jemioła, Magdalena Welc oraz lubelskie chóry. Cel jaki przyświecał 
organizacji koncertu to pokazanie, że Lublin jest otwarty na dru-
giego człowieka. Drugiego dnia po mszy świętej w archikatedrze 
lubelskiej odbył się barwny Korowód Międzypokoleniowy, któ-
ry przeszedł na plac Zamkowy, gdzie wszyscy uczestnicy zostali 
uwiecznieni na pamiątkowym zdjęciu. (maz) 
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Langusta Lips
W ramach Festiwalu Scenografii i Kostiumów „Scena w Budowie” 
w showroomie artystycznym „górna 10 studio”, który mieści się 
w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie, odbyła się prezentacja 
nowej kolekcji odzieży polskiej marki Diligent autorstwa Szymona 
Mrózka i Marty Pospiesznej. – Markę charakteryzują mocne kolory, 
graficzność, niezwykła forma, odważne wzory, a także niecodzienne 
zestawienie materiałów. W kolekcji możemy wychwycić współczesny 
dialog mody ulicy z innymi rodzajami sztuki, takimi jak architektura 
czy zagadnienia społeczne – podkreślają autorzy kolekcji. Nowy 
wizerunek marki Diligent przedstawia człowieka odrealnione-
go, ulegającego różnym mechanizmom społecznej prezentacji. 
Kolekcja, która została nazwana Langusta Lips, powstała przy 
współpracy ze współczesną artystką Alicją Białą, której ideą było 
zmaterializowanie tytułu kolekcji, a także z londyńską projektant-
ką Moniką Ciesiełkiewicz. Marka już ma na swoim koncie kilka 
znaczących nagród i wyróżnień. (Maksym Vasylyev) 
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Promocja albumu 
o bułgarskim prawosławiu 

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się premiera 
albumu „Kolory Prawosławia. Bułgaria”. Spotkanie zaszczycił 
swoją obecnością Emil Savov Yalnazov, Ambasador Republiki 
Bułgarii w Warszawie. – Święto Niepodległości Bułgarii i Niepod-
ległość Polski oraz sto lat dyplomatycznych stosunków między Polską 
a Bułgarią – dają nam nie tylko poczucie dumy z historycznych 
związków, ale i przypominają o wartościach ważnych dla naszych 
narodów – zaznaczył ambasador. Międzynarodowy serwis inter-
netowy www.orthphoto.net, z którego pochodzi wybór zdjęć 
do albumu, poświęcony jest prawosławiu w fotografii. Powstał 
w 2004 roku w Białymstoku, obecnie ma 11 wersji językowych, 
ponad 100 tys. zdjęć z ponad 80 krajów z całego świata, 1000 
odsłon dziennie i działa na bazie wolontariatu. W najbliższym 
czasie planowane są kolejne spotkania promujące album, m.in. 
w stolicy Bułgarii – Sofii. (Valerii Koziuba) 
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Takimi słowami mówi o sobie ks. infułat Grzegorz Pawłowski 
(Jakub Hersz Griner), autor książki „Świadkowie wiary i miłosier-
dzia”, której promocja odbyła się 12 kwietnia w auli seminarium 
duchownego w Lublinie. W spotkaniu, którego gospodarzem był 
redaktor naczelny lubelskiego „Gościa Niedzielnego” ks. dr Rafał 
Pastwa, wzięli również udział ks. bp Mieczysław Cisło, ks. dr Jacek 
Stefański oraz ks. prof. Mirosław S. Wróbel. Ks. infułat Grzegorz 
Pawłowski to niezwykła postać – urodzony w Zamościu polski Żyd 
ocalony z nazistowskiej zagłady, absolwent KUL, autor licznych 
publikacji, w tym dziewięciu książek. Mieszka w Izraelu, gdzie dba 
o dobre imię Polaków, którym zawdzięcza życie. Ksiądz infułat 
jest zwolennikiem poetyckich rymów, w związku z czym jego 
wypowiedzi (i te publiczne, i te pisane) często mają formę wiersza. 
W tym roku duchowny obchodzi 60-lecie święceń kapłańskich. 
Na wniosek rektora KUL ks. prof. Antoniego Dębińskiego Rada 
Miasta Lublin przyznała ks. Grzegorzowi Pawłowskiemu tytuł 
honorowego obywatela Lublina. (gras)

400 restauracji w ponad 30 polskich miastach wzięło udział w 
wiosennej edycji akcji Restaurant Week 2018. Przez ponad ty-
dzień mieliśmy okazję kosztować potraw najlepszych szefów kuchni, 
którzy specjalnie na tę okazję przygotowali zestawy składające się 
z przystawki, drugiego dania i deseru w okazjonalnej cenie 49 zł 
dla dwóch osób. Celem akcji i motywem przewodnim było hasło 

„Chodźmy do restauracji”, mające zachęcić do wspólnego święto-
wania w gronie bliskich, do delektowania się smakiem wybornych 
potraw. Rejestracja tradycyjnie odbywała się online – każdy miał 
do dyspozycji jeden z dwóch zestawów oraz do wyboru godzinę 
rezerwacji. Podczas Restaurant Week w Lublinie mogliśmy gościć 
w 22 restauracjach: 16 Stołów, Atrium, Bombardino, Chapter One, 
Czarcia Łapa, Dymiona Gęś, Ego (Alter Hotel), G20 Resto Bar, 
Grodzka 15, Hotel Hampton by Hilton, Hotel Victoria (Ogród), 
In Between, Locomotiva, Od Kuchni, Panie Przodem, Perłowa, 
Piano, Restauracja Sarzyński, Szczupak LubLIN, The Olive (Hotel 
Ilan), Williams Cukiernia & Restauracja, Zielony Talerzyk. (pat)
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raczej wierszokletą
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maj/czerwiec 2018

9 – 12 maja

LUBLIN
X FESTIWAL TRADYCJI I AWANGARDY 
MUZYCZNEJ KODY
Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1

11 maja

LUBLIN
 WinyLove Story
Teatr Muzyczny, 
Marii Curie Skłodowskiej 5, 18:00

11 maja

LUBLIN
Lublin Bluess Session 2018 - „Resophonic 
Guitar Live” i  różne oblicza gitary rezofonicznej
Romek Puchowski & Keith Dunn (USA) 
Delta_update oraz kwartet Adama Bartosia. Dom 
Kultury LSM, ul.K.Wallendroda 4 A, godz.18:00

12 maja

LUBLIN
Spotkanie z lektorem filmowym  
Maciejem Gudowskim
Centrum Kultury, ul. Peowiaków 12, godz. 20:30

15 – 20 maja 

LUBLIN
„Hamlet”
Teatr im. H. Ch. Andersena, 
Plac Teatralny 1, godz. 11:00 i 18:00

19 maja 

LUBLIN
„Tadeusz Mysłowski. Studio/Pracownia”
Zamek Lubelski, ul. Zamkowa 9 

19 maja

LUBLIN
Noc Muzeów
Bezpłatne zwiedzanie lubelskich muzeów i innych instytucji kultury

24 maja

LUBLIN
„Coś słodkiego” – warsztaty z cyklu 
„My mamy – trzecie oblicze”
Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”  
ul. Judyma 2a, godz. 17:00

26 maja

JANOWIEC
Święto Wina
Zamek w Janowcu, godz. 12:00 – 19:00. Degustacja 
lokalnego wina, miejscowych przysmaków oraz 
kiermasz produktów regionalnych

27 maja

LUBLIN
III Lubelski Maraton Turystyczny
Stadionowa 1, godz. 6:00

2-3 czerwca

LUBLIN
Noc Kultury
Całonocne wydarzenie kulturalne, m.in. na 
ulicy Niecałej, na której czas cofnie się o 100 
lat

8-9 czerwca

LUBLIN 
Światowy Zjazd Absolwentów KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 
Al. Racławickie 14, godz. 12:30 i 11:00

8 – 10 czerwca

LUBLIN
II Międzynarodowy Festiwal Renesansu
Muzeum Lubelskie, ul.Zamkowa 9,  
godz. 13:00 – 19:00

12 czerwca

LUBLIN
BITWA O LITERATURĘ. HERBERT: ŻYCIE
Teatr Stary, ul. Jezuicka 18, godz. 18:00

20 maja

WOLA OKRZEJSKA
Bieg Kolarski o Puchar Henryka Sienkiewicza
godz. 11:00






