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tech
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Światowy lider na rynku
oprzyrządowania do produkcji opakowań i
przetwórstwa tworzyw sztucznych poszukuje :
•
•
•
•

inżyniera procesu ds. technologii
procesów produkcji
inżyniera projektu ds. zarządzania
projektami
inżyniera ds. produktu i narzędziowych
konstruktora oprzyrządowania ds.
projektów form i wykrojników

Kontakt:
www.wt.com.pl
email:info@wt.com.pl
tel. 81/8205730
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Piotr Nowacki

Grażyna Stankiewicz

Komunikujemy się, przyjmując i wysyłając informacje za
pomocą obrazków. Nie czytamy gazet, bo wystarczy nam
mem z sieci. Nie rozmawiamy ze sobą, bo łatwiej komuś
wysłać uśmieszek. Nawet telegramu już nie można nadać, bo
poczta zlikwidowała tę usługę. Żyjemy w świecie zaszyfrowanej
informacji, w którym narzędziem scalającym wspólnotę nie
jest nawet jej interpretacja, tylko kod, jaki zawiera się w tym
współczesnym hieroglifie. Historia cywilizacji zatacza koło,
strach myśleć, co będzie dalej.
Wychodząc naprzeciw wszystkim zmęczonym czytaniem,
zmuszonym do przyswajania drukowanej wiedzy, wpisując
się w trend współczesności, dajemy tym razem Państwu
prawdziwy collage ze zdjęć uzupełniający treść, którą można
sobie dopowiedzieć, licząc na to, że na łamach „LAJF magazyn
lubelski” słowo i obraz ciągle są tymi samymi połówkami
jednej całości.
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www.oze-invest.pl

Kompleks najnowoczeœniejszych w kraju farm fotowoltaicznych SIS pod W³odaw¹ - miejsce pokazowe i laboratorium.

Gotowe projekty farm PV z DOTACJ¥
lub WYGRAN¥ AUKCJ¥ (15 lat gwarancji ceny)
zlokalizowane na terenie KLASTRA ENERGII
(preferencyjne finansowanie, stawki energii i wsparcie klastra)

Dzia³ki inwestycyjne pod instalacje PV
Z PROJEKTAMI I POZWOLENIAMI

Biuro SIS: Lublin, ul. D³uga 5, II Piêtro, Pok. Nr 75
tel. 815343200, info@sis-dotacje.pl, oze-invest.pl

Lubelska Agencja
Zrównowa¿onej Energetyki
DOTACJE UE
PROJEKTY OZE
POZWOLENIA
OBS£UGA
INWESTYCJI W OZE

W³odawski Klaster
Zrównowa¿onej Energetyki i
Odnawialnych róde³ Energii

KLASTRY - BADANIA -

ZMIENIAMY ENERGETYKÊ INNOWACJE - EDUKACJA

2 MW W£ASNYCH INSTALACJI PV
Najlepsza inwestycja OZE w Polsce
Laboratorium Fotowoltaiki i Klastrów Energii

NASI PARTNERZY:

Najbardziej innowacyjne technologie i rozwi¹zania:
- 6 rodzajów najnowoczeœniejszych paneli,
- ró¿ne typy konstrukcji w tym uchylne i trackery,
- dedykowany magazyn energii,
- systemy IT do analiz, zarz¹dzania i monitoringu
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tygiel

(Adam Kościańczuk)

Czar zabytkowych aut
Na Lubelszczyźnie odbyła się II Runda Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych, Przez trzy majowe dni mieliśmy okazję podziwiać weteranów szos w Kozłówce, Lubartowie, Nałęczowie, Wąwolnicy i Janowcu nad Wisłą. W rajdzie
wzięło udział 30 załóg z całej Polski. Najliczniej były reprezentowane samochody
wyprodukowane przed wojną, m.in.: Oldsmobile F-32 (1932), Mc Laughlin H45
(1919), Peerless 67 (1925), Aston Martin 15/98 (1937), a także dużo młodsze –
Fiat 1200 Pininfarina (1959), Triumph 2000 Roadster (1949), Skoda 1101 (1948),
Bentley R-Type (1955), FSO Syrena 102 (1963), Triumph Spitfire Mk3 (1967),
Chevrolet Corvette (1967). (pat)

(pod)

Jabłko józefowskie świętuje
Wszystko zaczęło się w 1902 roku, kiedy
ziemianin i przedsiębiorca rolny Konstanty
Przewłocki na terenie dzisiejszej gminy Józefów nad Wisłą założył pierwszy tak duży na
terenach dawnej Polski sad. Żyzne nadwiślańskie gleby, łagodny klimat Wyżyny Lubelskiej
(pat) (pat) oraz praca sadowników pasjonatów dały niezwykły efekt – pełne smaku jabłka, które są
znakiem rozpoznawczym gminy. 19 i 20 maja
odbyła się tu kolejna edycja Wojewódzkiego
Stawy Echo
Święta Sadów – Święta Jabłka Józefowskiego.
To niezwykle urokliwe miejsce. Głównie dzięki wyjątkowym walorom krajobrazoDwudniowe wydarzenie organizowane jest od
wym okolicznych lasów Roztoczańskiego Parku Narodowego. Stawy Echo to cztery
1967 r. i ma na celu popularyzację sadowzbiorniki powstałe z inicjatywy Zamoyskich w latach 1929–1934 w miejscu mokradeł
nictwa i jego ponadstuletniej tradycji. Nic
w dorzeczu strumienia Świerszcz. Ich rozbudowa w czasie wojny pozwoliła ocalić
dziwnego, skoro aż 70% upraw na obszarze
pracujących przy nich ludzi przed przymusową wywózką na roboty do Niemiec. Na
gminy Józefów nad Wisłą to sady, głównie
północnym brzegu stawów znajduje się malownicza plaża ze strzeżonym kąpieliskiem.
jabłoniowe. Dzięki aktywności grup produJest tu również punkt widokowy, z którego można obserwować przechadzające się
cenckich oraz indywidualnym producentom
dziko koniki polskie – unikatowy gatunek wywodzący się od legendarnego tarpana.
jabłka trafiają do konsumentów w 15 krajach
Bez dwóch zdań wizyta na Roztoczu bez względu na porę roku potrafi wprowadzić
Europy oraz na rynek azjatycki. (maz)
w błogi stan idylli. (pat)
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tygiel
Święto Wina

(Seweryn Kuter)

Już po raz 9. na Zamku w Janowcu odbyło się Święto Wina, na
którym spotkali się miłośnicy wina, pasjonaci enoturystyki oraz
zwolennicy produktów tradycyjnych. Degustacji win z rocznika 2017,
powstałych w winnicach rozlokowanych na terenie Małopolskiego
Przełomu Wisły, towarzyszył program wydarzeń artystycznych połączony z Kiermaszem Janowieckim i piknikiem rodzinnym. Impreza
ma na celu przypomnienie bogatej tradycji uprawy winorośli na
Lubelszczyźnie oraz promocję produktów regionalnych. Święto Wina
na stałe wpisało się w kalendarz wydarzeń plenerowych na Lubelszczyźnie. Nic dziwnego, że frekwencja z roku na rok rośnie. (maz)

Niech się stanie Chełm

Z SIECI

I stał się Chełm. A o historii miasta, zabytkach, legendach (Golem)
oraz historii okolicznych miejscowości, które położone są zaledwie
dziesięć – kilkanaście km od Chełma (grodzisko Horodysko, Bończa,
kąpielisko Glinianki, Olchowiec, Krynica i wiele innych), można
przeczytać na interesująco prowadzonej stronie www.chelm4free.
pl To również tutaj znajdziemy życiorys architekta doby baroku
Pawła Fontany, opis bitwy pod Dubienką czy informacje na temat
Międzynarodowego Dnia Wróbla. Kolorowy miszmasz składający
się ze zdjęć, map i notek. Jak to dobrze, że komuś chce się czuwać
nad takimi małymi wielkimi sprawami. (maz)

(Polski Komitet Paraolimpijski)

Lubliniacy mistrzami świata w Ostendzie
Polski tandem paraolimpijczyków, wywodzący się z Hetmana Lublin, w składzie Marcin Polak i Michał Ładosz – pilot, wygrali
Puchar Świata. Zwycięstwem biało-czerwoni zakończyli swoje starty w drugim dniu rozgrywek w belgijskiej Ostendzie. Duet na
trasę mierzącą 36 km czasówki wyruszył z przedostatniej, osiemnastej pozycji. Są to aktualni mistrzowie świata w tej konkurencji.
Swoim ostatnim wystąpieniem pokazali, że poprzedni tytuł nie został zdobyty przez nich przez przypadek. Pierwszą część dystansu
Polacy przebyli spokojnie, najbardziej zacięta rywalizacja toczyła się w ostatnich etapach między zwycięzcami a Brytyjczykami, czego
efektem była niespełna 2-sekundowa przewaga na finiszu. Co ciekawe, na poprzednich mistrzostwach duety te stanęły na podium
w tej samej kolejności. (pat)
magazyn lubelski (55) 2018
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z okładki

Muzyka
daje
wolność

O sztuce bycia dyrygentem, o tym,
dlaczego orkiestrą symfoniczną
dyrygują mężczyźni, o zakwasach
w barkach i smaku życia – z Dagmarą
Matysik, dyrygentką Młodzieżowego
Chóru „Carduelis” oraz Chóru „Cum
Musica”, działających w ramach
Stowarzyszenia Miłośników
Śpiewu Chóralnego „Cum
Musica” z Poniatowej, rozmawia
Grażyna Stankiewicz, foto Olga
Michalec-Chlebik.
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– Rodowita lublinianka, mieszkająca trochę w Poniatowej, trochę w Kanadzie. To dość odległe rejony i geograficznie, i mentalnie.
– Przeprowadziliśmy się do Poniatowej dopiero w latach 80., kiedy rodzice dostali tu pracę. Wychowywałam się w rodzinie zupełnie nieartystycznej,
chociaż mój dziadek pięknie rysował, miał duże zdolności muzyczne, podobnie jak moja babcia. Z kolei
moja mama w dzieciństwie grała na mandolinie i do
dziś bardzo dobrze śpiewa. Więc ta muzyka czekała
na mnie. W dzieciństwie jeździliśmy do Lublina do
filharmonii, zaczęłam też uczęszczać na zajęcia chóralne, gry na skrzypcach, śpiewu i tańca. I w ten
sposób to się potoczyło. Przez lata mieszkałam w Lublinie, gdzie nadal mam swoje mieszkanko, potem
w Warszawie, obecnie w Konstancinie. A Kanada to
dosyć nowa fascynacja, ale jak najbardziej wpisuje
się w tę historię.
– W życiu wielu ludzi, którzy zajmują się jakąś
szczególną dziedziną, jest taki jeden moment, który
decyduje o ich wyborze.
– Długo byłam przekonana, że pójdę na medycynę
lub farmację, ale doszłam do wniosku, że jednak bez
muzyki nie potrafię żyć. To serce i emocje przeważyły nad rozsądnym wyborem. Rodzina mnie w tym
wspierała, chociaż po cichu liczyli, że jednak wybiorę
medycynę, która jest zawodem z perspektywami.
A muzyka z praktycznego punktu widzenia jest niezbyt atrakcyjna finansowo i życiowo.
– W takim razie co zadecydowało, że będzie to
dyrygentura? A może kto?
– Studia muzyczne i mój nauczyciel prof. Urszula
Bobryk, która miała zdecydowanie największy wpływ
na taki właśnie wybór. Już po pierwszych zajęciach
na pierwszym roku z przedmiotu dyrygentura stwierdziłam, że jest to coś, co absolutnie mi pasuje, co
daje mi możliwość wyrażenia pełnej ekspresji, że jest
to coś niezwykle pociągającego. To mrówcza praca,
ale też kreatywna, z grupą ludzi, z indywidualnościami. Pasjonuje mnie to, jak z tych indywidualności
można zrobić zespół, jak tym zespołem kierować,
tak aby ostateczny efekt był interesujący muzycznie,
oparty o właściwe proporcje i emocje. To od razu
mnie porwało i wytrwałam w tym do dziś. Konsekwencją tego wyboru były moje podyplomowe studia
chórmistrzowskie oraz liczne kursy ze specjalizacją
w kierunku dyrygentury.
– Dyrygentura sprawia wrażenie zawodu „siłowego”, typowo męskiego. Dlatego jest tak mało kobiet
dyrygentów?
– Mniej kobiet dyryguje np. orkiestrami symfonicznymi, zdecydowanie więcej jest ich w chóralistyce.
Rzeczywiście jest to ciężka praca fizyczna, choć jest
magazyn lubelski (55) 2018
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to także fascynująca praca umysłowa. Bardzo rozwija
i daje wysoki poziom adrenaliny.
– A fizyczność tego zawodu?
– Jestem dość wysportowana, co w pewien sposób
mi pomaga. Ale bywa, że po okresie spowolnienia
nagle przychodzi duży wysiłek. Kiedy tych godzin
spędzonych na dyrygowaniu jest więcej, to jest tak
jak przy dłuższym, forsownym marszu czy bieganiu,
włącznie z pojawieniem się zakwasów.
– Bardzo bolą Cię ręce po koncercie?
– Bywa że tak. Ale nie ręce, tylko barki.
– Skąd wzięła się zależność, że orkiestry symfoniczne są prowadzone przez mężczyzn, a chórzyści
przez kobiety?
– Może właśnie ta źle pojmowana fizyczność,
zwłaszcza przy prowadzeniu dużego zespołu. Są to
też niestety uwarunkowania kulturowe i społeczne, które powodują, że kobiety, zresztą nie tylko
w tym zawodzie, muszą wykazywać się większymi
umiejętnościami i determinacją od swoich męskich
odpowiedników. Dyrygent nie ma płci, powinien być
świetnym muzykiem o silnej i twórczej osobowości
i posiadać charyzmę niezbędną do tego, żeby porwać
zespół za sobą.
– Przeszkadza ci, że dyrygując, masz za sobą
publiczność?
– Dla mnie publiczność jest przypływem energii,
więc ja pomimo tego, że stoję do niej tyłem, to
czuję, czy mam za plecami ścianę energetyczną.
Od widowni płynie jakaś dobra wibracja. Trudno
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to wyjaśnić, ale czuję, że emocje, które kreujemy,
docierają do tych ludzi i to nas uskrzydla. Więc to
nie przeszkadza, a pomaga. To oni są odbiorcami
naszych kreacji muzycznych i niezależnie od tego,
czy jesteśmy oceniani np. podczas konkursów, czy
też jest to jeden z koncertów, ich reakcja sprawia, że
mamy poczucie właściwie wykonanej pracy.
– Jakie cechy trzeba mieć, aby zapanować nad grupą
tak bardzo różnych osób?
– Przydaje się duże wyczucie psychologiczne, czyli
trzeba umieć dotrzeć do tych różnych indywidualności w taki sposób, aby zachęcić ich do wspólnego
bycia razem i do wspólnego tworzenia. A przy okazji,
żeby pomimo ciężkiej pracy, sprawiało im to przyjemność. Trzeba dużo rozmawiać z ludźmi, dawać
im pewien margines swobody, ale też konsekwentnie wymagać. Przydają się umiejętności managerskie. Chyba że ma się świetnego prezesa, managera,
który wszystko załatwi, zorganizuje, a mnie wtedy
interesują tylko próby i muzyka. Ale w przypadku
zespołów amatorskich, którymi się zajmuję, niestety
ja muszę być każdym z osobna.
– Jak wygląda praca z chórzystami nad tekstem?
– Odczytywanie tekstu muzycznego to w ogóle
żmudna praca, a w przypadku amatorów trzeba ich
fizycznie tego nauczyć, ponieważ w większości nie
czytają nut. Oprócz tego jest cała warstwa związana z tym, co to za utwór, jaką ma budowę, kiedy
powstał, kto go napisał, dlaczego, jakie techniki zastosował kompozytor – to wszystko trzeba wytłumaczyć, często mocno obrazowo. Wtedy budujemy
właściwy przekaz danego utworu. Tak więc oprócz

śpiewania jest dużo opowiadania. Poza tym to jest
fascynujące, że mam styczność z żywym instrumentem, jakim jest człowiek, i za każdym razem ten
instrument brzmi nieco inaczej.
– Kto w świecie dyrygentury najbardziej Cię
inspiruje?
– Jeśli chodzi o chóralistykę, to moi nauczyciele,
pani prof. Urszula Bobryk oraz prof. Andrzej Banasiewicz, u którego kończyłam studia podyplomowe, fascynująca postać pod każdym względem. Jan
Łukaszewski – jeden z najznakomitszych w Europie specjalistów muzyki chóralnej, Philippe Herreweghe – prekursor wykonawstwa historycznego
w muzyce. Natomiast symfonicznie to zdecydowanie
jest to Agnieszka Duczmal. Jak obserwuje się ją na
przestrzeni tych wszystkich lat, od kiedy pracuje, to
ona wciąż jest porywająca i niesamowicie kreatywna.
Uwielbiam na nią patrzeć. Kiedy to ona prowadzi
orkiestrę, widać pełne zjednoczenie pomiędzy dyrygentem a instrumentalistami, czyli to coś, do czego
powinniśmy w sytuacji optymalnej dążyć. Jeszcze
Jerzy Maksymiuk, wybitny dyrygent, wspaniała postać, kompozytor i instrumentalista o niespożytej
energii i temperamencie. Można słuchać i podziwiać
godzinami.
– Rozmawiamy dzień po koncercie jubileuszowym,
który miał miejsce w Poniatowej. Zamykasz w ten
sposób pewien etap? Rozpoczynasz nowy czy po
prostu dalej robisz to, co wcześniej?
– Muzyka to pasja, jest siłą napędzającą. W zespole
są osoby, z którymi pracuję albo znam się nawet
od ponad 20 lat. Te wszystkie relacje, które są budowane na przestrzeni lat, nie tylko te zawodowe,
ale też prywatne, w takich sytuacjach specjalnych,
tak jak ten koncert, potęgują emocje. Myślimy już
o nowych projektach, ten zamknęliśmy pięknym
koncertem dla życzliwej i bliskiej nam publiczności.
– Jak doszło do założenia tego zespołu?
– Minęło już 25 lat mojej pracy dyrygenckiej,
a zespołów, które obecnie prowadzę, prawie 15 lat.
Wcześniej pracowałam z innymi zespołami, z których
w późniejszym okresie rodziły się kolejne. Zdarzają się też zespoły, które są prowadzone przez jedną
osobę ponad 20 lat i dłużej i nie przechodzą diametralnych zmian, a czasem jest tak, że zespół ewoluuje.
Często to zależy też od miejsca, w którym się pracuje,
od ludzi, z którymi się spotykamy na naszej drodze
zawodowej, od możliwości finansowych – czyli od
tych bardziej pragmatycznych spraw. Ja zaczynałam
z chórami dziecięcymi, potem były młodzieżowe,
a jeszcze później zajęłam się dorosłymi. W międzyczasie sama śpiewałam i śpiewam w różnych zespołach wokalnych. To jest jakaś zmienność, ale ja lubię,
jak coś się dzieje.

– Jaki rodzaj muzyki wykonujecie?
– Na wczorajszym koncercie słuchaliśmy baroku,
ale były też utwory Mozarta i kompozycja polskiego
kompozytora Jana Szopińskiego. Nasz repertuar jest
szeroki, od muzyki dawnej po współczesną, ludową czy rozrywkową, chociaż osobiście uwielbiam
muzykę dawną, zwłaszcza barok. Choć nie ukrywam, że lubię też dobrze skomponowaną muzykę
współczesną. Więc tak przeskakuję po tych stylach,
w zależności od tego, w jakim jestem nastroju. I jaki
mam aparat wykonawczy, kim dysponuję w danym
momencie, bo przecież jest rotacja w zespole. Mamy
też konkretne zamówienia koncertowe, które determinują nasz repertuar.
– Jaki jest Twój największy sukces?
– Moim największym osiągnięciem związanym z dyrygenturą było doprowadzenie wtedy akurat chóru
dziecięcego do pierwszego miejsca na światowym
konkursie chóralnym Euroradia „Lets the Peoples
Sing” BBC w Wielkiej Brytanii. Jest to największy
i najbardziej prestiżowy konkurs na świecie, wieloetapowy i piekielnie trudny. W międzyczasie było
kilkadziesiąt festiwali i konkursów, setki koncertów
i kilka płyt.
– Zakładanie i prowadzenie zespołu to również
odkrywanie różnych osobowości.
– Jak jest zespół, to oczywiście znajdujemy również talenty. Na przykład Dorota Niezgoda, moja
wychowanka, która wczoraj śpiewała (partie solowe), już jako małe dziecko miała bardzo dobry głos,
słuch i wyjątkową wrażliwość muzyczną, ale wcale nie
było oczywiste, że pójdzie w kierunku wokalnym, bo
skończyła ekonomię i pracuje w banku. Nie ukończyła studiów muzycznych, ale została dyplomowaną
wokalistką po średniej szkole muzycznej. Więc czasami odkrycie jest zupełnym przypadkiem, w pewnym
momencie ten talent gdzieś eksploduje i ten ktoś,
kto go posiada, wykorzysta możliwość, żeby pogłębić
swoje umiejętności. A często zdarza się, że ktoś ma
bardzo duży talent, ale niestety z różnych przyczyn
albo nie mógł, albo się nie nadawał do tego, żeby
dalej się rozwijać. Czasami jest to kwestia możliwości, a czasami konstrukcji psychicznej.
– Poza muzyką masz dużo innych zainteresowań, życie prywatne, jest Cię wszędzie pełno. Jak
to godzisz, zwłaszcza że muzyka jest wyjątkowo
wymagająca?
– Moi chórzyści zawsze śmieją się ze mnie, kiedy
oznajmiam, że mam pomysł. – Aha, to już nie śpisz
w nocy – zaczyna się – i to tak wygląda. Nieprzerwanie się o tym myśli, nie wychodzi się z tego, to działa
jak narkotyk. Absolutnie jest to uzależnienie i myślę,
że gdyby mnie ktoś od tego odciął, to byłoby to jak
odcięcie od tlenu, mogłoby się to źle skończyć. Myślę,
że to działa podobnie jak np. w środowisku aktorów.
magazyn lubelski (55) 2018
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Dagmara Matysik - absolwentka m.in.
Wychowania Muzycznego w Instytucie
Wychowania Artystycznego UMCS
w Lublinie i Podyplomowych Studiów
Chórmistrzowskich w Akademii
Muzycznej im. F. Nowowiejskiego
w Bydgoszczy. Jest dyrygentem,
wokalistką oraz multiinstrumentalistką,
założycielem, dyrygentem i dyrektorem
artystycznym Młodzieżowego Chóru
Carduelis, Dziecięcego Chóru Carduelis
oraz Chóru Cum Musica. Rodzinna,
otwarta na ludzi, uwielbia podróże
i chodzenie po górach.

Są jednostki, które całkowicie się wyrzekają swojego prywatnego „ja” i są w stanie zupełnie poświęcić
się sztuce, a są osoby, które mogą robić równolegle
również inne projekty, realizować inne pasje. Ja należę do tej kategorii osób, które absolutnie poświęcają
się temu, co robią, ale mają też rodzinę, swoje życie
i czasami dla higieny osobistej po prostu się resetuję.
Co jest bardzo dobre dla wszystkich.
– Osobista „biała przestrzeń”?
– Tylko moja i mojej rodziny. Ale czasami zwykłe
nic nierobienie w kompletnej ciszy, co przy takim
natężeniu dźwięków i osób, z którymi na co dzień
ma się do czynienia, jest zbawienne i przynosi ulgę
umysłowi. Ważna jest też dobrze zaopatrzona biblioteczka. A góry z kolei są przy okazji takim moim
katharsis. Tam czuję się wolna. Przeważnie jeżdżę
w Tatry, po naszej stronie, albo słowackie Tatry. To
zależy, gdzie mnie nogi poniosą. Natomiast lubię
szlaki, które nie są oblegane, przeważnie wychodzę
wcześnie, około 6 rano, kiedy mogę być sama ze
sobą i kiedy mogę zebrać myśli, podziwiać krajobrazy, poczuć się absolutnie wolna. Przez wiele lat
chodziłam z moją przyjaciółką i to był taki moment
bycia razem, bardzo intymny i tylko dla nas. Ale od
kiedy jej nie ma, chodzę sama i to też jest w pewnym
sensie jakaś forma terapii i oczywiście ćwiczenie kondycji przy okazji. Góry dają mi niesamowity ładunek
energetyczny, wracam stamtąd doładowana pozytywną energią i szczęśliwa, choć wyczerpana okrutnie.
Ale to właśnie to dopiero daje szczęście. W górach
człowiek uzmysławia sobie, że jest malutki, że jest
nikim – to uczy pokory. Drugi mój żywioł to woda,
pływanie i jachting.
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– Co jest dla Ciebie najważniejsze?
– Zdecydowanie rodzina, ludzie, którymi się otaczam
i którzy mnie inspirują, spokój emocjonalny, czyli
bycie wśród tych, którzy są mi bliscy, z którymi
dobrze się czuję i o których wiem, że mogę na nich
polegać.
– A Kanada?
– Kanada to wyjątkowe miejsce. Dzielę czas między
Poniatową, gdzie pracuję i mam bliskich, Konstancin, gdzie mieszkam, i wyjazdy do Kanady. Jestem
zakochana w tym kraju. Nie tylko dlatego, że mój
mężczyzna jest Kanadyjczykiem, ale tam po prostu jest pięknie. Przede wszystkim jest przestrzeń
i możliwość obcowania z przyrodą, czasem zupełnie
nietkniętą przez człowieka. Bycie tam daje mi pełnię
wolności. Często jeździmy na północ Kanady, nad
jeziora. Są to piękne miejsca, czasami zagubione,
właściwie bez cywilizacji. Tam bywam sama ze sobą
i są to wspaniałe chwile w moim życiu.
A tak przy okazji. Czego słuchasz prywatnie ?
– Wbrew pozorom słucham mało, czasem muzyki dawnej, trochę jazzu. Najlepiej czuję się, kiedy
jest cisza. Mamy duży ogród i lubię rano otworzyć
drzwi na taras, wyjść, usiąść i w tej kompletnej ciszy
posiedzieć. Słyszeć tylko ptaki i to absolutnie mi
wystarcza. Nawet kiedy jadę samochodem. Chyba
że jestem zmęczona, wówczas słucham tylko wiadomości. A że zazwyczaj wtedy się denerwuję, więc
wiadomo, że nie zasnę za kierownicą.

WYBÓR

NALEŻY

W momencie, kiedy kończymy 18 lat, równocześnie
kończy się też pewna epoka. Z małoletności teoretycznie płynnie przechodzimy w pełnoletność, teoretycznie
wszystko wolno, no, po prostu życie teoretycznie ma
być lepsze, łatwiejsze i piękniejsze. DOROSŁE. Teoretycznie bardzo, bowiem niesamowicie szybko człowiek
uświadamia sobie, jak wiele stracił, przekraczając tę magiczną granicę, i na zawsze pożegnał się ze szczenięcymi
latami. Z dorosłością wiążą się niestety przykre konsekwencje. Z dorosłością jest zatem związana ODPOWIEDZIALNOŚĆ. Ach, słodki czasie, kiedy to człowiek
był co najwyżej odpowiedzialny za to, żeby z własnego
pokoju stajni Augiasza nie czynić lub podczas zebrań
rodzinnych wstydu matce i ojcu nie przynieść, kiedy
to któraś z leciwych ciotek weźmie w krzyżowy ogień
pytań! Wiadomo przecież, że ciotkom wiele rzeczy może
się nie spodobać. Ale i tego typu wpadki mogą ujść na
sucho, od dzieci aż takiej mądrości się nie wymaga.
Jak już jednak się jest tym dorosłym, to nagle wszyscy
wokół, że jeszcze, człowieku, musisz MĄDRYM być.
Z mądrością różnie bywa, lecz pewna jej podkategoria,
poniekąd związana i z DOŚWIADCZENIEM, wymaga WIEDZY. Doświadczenie, a raczej doświadczanie,
które przekuwamy w doświadczenie, towarzyszy nam
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DO CIEBIE
od urodzenia. Jedni z lekcji, jakie na co dzień dostajemy
od naszej cudownej rzeczywistości, zapamiętają bardzo
dużo, inni mniej, a niektórzy wcale.
A co, jeśli nagle trzeba zebrać te wszystkie cechy naraz,
zatem być i dorosłym, i odpowiedzialnym, i mądrym,
i doświadczonym, i jeszcze posiadającym ogromną wiedzę? Wtedy można założyć szkołę. Nasza istnieje 25 lat
– ćwierćwiecze w służbie rzemiosła. W dobie nieustannych zmian, ciągłej pogoni za nieznanym, nasi nauczyciele krzewią, uczą i oświecają. Zespół Szkół Rzemiosła
i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie
przez te wszystkie lata wykształcił setki absolwentów,
które z powodzeniem weszły na dorosły rynek pracy,
stając się jego pełnoprawnym uczestnikiem. Dlaczego
jest to możliwe? Oprócz bowiem tej wiedzy, doświadczenia, mądrości i odpowiedzialności, nasi nauczyciele widzą
w swojej pracy cel. Celem jest przygotowanie młodego
człowieka do dorosłego życia zarówno pod kątem wiedzy
fachowej, jak i wprowadzania i pielęgnowania w nim
etosu przedsiębiorczości.
Absolwenci Zespołu Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego w Lublinie to grono,
które przez trzy lata nie tylko uczęszcza do szkoły, aby
tam zgłębiać wiedzę z przedmiotów ogólnych i teorii

zawodowej, ale przede wszystkim, pod czujnym okiem
wysoko wykwalifikowanej kadry, jest pracownikiem
z prawdziwego zdarzenia – pracownikiem młodocianym,
pracującym w oparciu o swoją pierwszą umowę o pracę i dostającym za tę pracę wynagrodzenie. Młodzież
poznaje przedsiębiorstwo od podstaw, wdrażając się
w jego codzienne funkcjonowanie. Wiedza teoretyczna
jest tu tylko uzupełnieniem wiedzy fachowej. Mistrzowie szkolący, posiadający uprawnienia do nauczania,
szlifują takiego młodego człowieka, ukierunkowują go
wszechstronnie, wprowadzając w arkana poszczególnych
zawodów rzemieślniczych. Nasi uczniowie uczą się zatem od najlepszych, a więc i my kształcimy najlepszych
fachowców na rynku. Rzemieślnicy w dobie wysokiej
konkurencyjności chcą mieć rzetelnego, doświadczonego pracownika, posiadającego odpowiednie umiejętności, a przede wszystkim kwalifikacje.
Nasz „Kiliński” to szkoła marzeń. Chcesz zostać fotografem? U nas to osiągniesz. Chcesz zostać kucharzem?
Będziesz pracować już w czasie nauki w szkole w najlepszych restauracjach w Lublinie. Chcesz zostać mechanikiem pojazdów samochodowych? Będziesz zdobywać
fach w najlepszych warsztatach. Kształcimy w zawodach
branży motoryzacyjnej, budowlanej, elektryczno-elektronicznej, mechanicznej, gastronomicznej i fryzjerskiej.
Szkoła posiada również uprawnienia do kształcenia złotników-jubilerów, fotografów, krawców… Cała paleta zawodów, bowiem rzemiosło nie jest jednostajne.
Rzemiosło nie ogranicza się wyłącznie do szewca czy

kaletnika, rzemiosło jest nowoczesne, wszechstronne,
elastyczne i jedynie w takich warunkach można zdobyć
autentycznie fachową wiedzę. Po trzech latach nauki
uczniowie przystępują do egzaminów czeladniczych.
Świadectwo czeladnicze, jakie otrzymują, sprawia, że
świat stoi przed nimi otworem. To potwierdzenie kwalifikacji jest uznawane i honorowane na terenie całej
Unii Europejskiej oraz strefy Schengen. To dowód na
to, że człowiek, który się nim legitymuje, jest rzetelnym
pracownikiem.
Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości im.
Jana Kilińskiego w Lublinie obecnie rozwija się coraz
dynamiczniej, ponieważ z powodzeniem potrafi skorzystać z możliwości, jakie dają fundusze unijne. Obecnie
realizuje projekt, dzięki któremu po raz kolejny unowocześnimy naszą pracownię gastronomiczną i fryzjerską, a także nasza młodzież będzie mogła uczestniczyć
w dodatkowych kursach.
Wiedza, rzetelność, wszechstronność, odpowiedzialność, mądrość, doświadczenie, elastyczność – to synonimy. Synonimy rzemieślnika, a rzemiosło, pamiętajcie,
to kręgosłup miasta, mocno osadzony w świadomości
społecznej. Postawmy na oświatę zawodową, postawmy
na „Kilińskiego”!
Magdalena Zabłocka
Specjalista ds. oświatowo-prawnych
Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie

Zespół Szkół Rzemiosł i Przedsiębiorczości im. Jana Kilińskiego
ul. Chopina 28, 20-023 Lublin
tel. 81 532 86 69, 81 534 00 69, 61 534 26 99
www.zsrz.lublin.pl
e-mail: rzemioslo@zsrz.lublin.pl
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biznes

NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH
GALA LUBELSKIEGO
ORŁA BIZNESU 2018

Ideą konkursu o statuetkę Lubelskiego Orła Biznesu
Pracodawców Ziemi Lubelskiej jest przedstawienie
oraz wszechstronna promocja najlepszych, najbardziej
dynamicznych firm oraz osobowości działających
w województwie lubelskim. Tegoroczna XV jubileuszowa
gala konkursu odbyła się 7 czerwca w restauracji
Koncertowa w Lublinie. Podczas uroczystego wieczoru
zostali nagrodzeni przedsiębiorcy w następujących
dziedzinach:
przedsiębiorstwo roku:
• duże – PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa sp. z o.o.,
• średnie – Agit Hotel Congress & Spa;
gospodarstwo rolne roku:
• Gospodarstwo Rolne Produkcyjno-Nasienne
Władysław Brzozowski;
firma rodzinna roku:
• Wytwórnia Makaronu Domowego Pol-Mak S.A;
Orzeł Biznesu z Diamentami (kategoria dla zwycięzców
poprzednich edycji):
• Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji,
• prof. dr hab. Stanisław Michałowski – UMCS;
specjalna tegoroczna nagroda Orzeł Biznesu
XV–lecia z Diamentami:
• Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Zenon Śledź,
• Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL Świdnik” S.A.;
osobowość roku – wspierająca biznes:
• Krzysztof Hetman – poseł do parlamentu
europejskiego.
Ten wyjątkowy wieczór swoim występem uświetniała
songwriterka, wokalistka, autorka tekstów i laureatka
ogólnopolskich festiwali – Monika Kowalczyk.
Idea wydarzenia narodziła się w 2003 r. z potrzeby
rozwoju przedsiębiorczości, a także marzeń o budowaniu
Wielkiej Lubelszczyzny. Przez czternaście lat
działalności w konkursie wzięło udział kilka tysięcy
firm, z których wybrano przez Kapitułę najlepszych
z najlepszych. Elastyczny regulamin podąża za trendami
panującymi na rynku gospodarczym.
Konkurs organizowany jest przez Związek
Pracodawców Ziemi Lubelskiej, który jest instytucją
zrzeszającą firmy z województwa lubelskiego.
Organizacja powstała w 2002 roku w celu konsolidacji
przedsiębiorców lubelskich o charakterze społecznogospodarczym. Jej misją jest wspieranie dynamicznego
rozwoju pracodawców i podmiotów gospodarczych.
Głównym zadaniem związku jest reprezentowanie
interesu członków wobec władzy wykonawczej
i ustawodawczej, a także dbanie o poprawne relacje
pracodawca – pracobiorca.
Patronatem honorowym wydarzenie objęli: Wojewoda
Lubelski Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa
Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta
Lublin Krzysztof Żuk. 2018 rok jest szczególny dla
Związku, ponieważ po piętnastu latach nieprzerwanego
sprawowania urzędu prezesa przez Pana Zbigniewa
Kmicica został wybrany nowy prezes dr Mariusz Filipek.

biznes

Zabić
wieprza
tekst Izabela Bogoródź
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W 2014 roku po raz pierwszy w Polsce usłyszeliśmy
o wirusie dziesiątkującym stada świń, roznoszonym
przez dziki. Od tego czasu media informują o pojawieniu
się kolejnych ognisk afrykańskiego pomoru świń, głównie na terenach województwa podlaskiego i lubelskiego.
Na naszym rynku, mimo masowego mordu zwierząt,
nie brakuje wieprzowiny, co oznacza, że pochodzi ona
z importu. W takim razie kto korzysta na masowej
eksterminacji zwierząt i czy na pewno chodzi tylko
o zapobieganie rozprzestrzeniania się choroby?

ASF to wirus wywołujący w ciągu 4–9 dni od wniknięcia do organizmu gorączkę, niepowodującą spadku
apetytu i aktywności, sinicę uszu, brzucha i boków,
wybroczyny skórne, duszności, wypływ wydzieliny
z nosa i worka spojówkowego, biegunkę, niedowład
zadu, poronienia. Zwierzę umiera w ciągu kilku, kilkunastu dni. Pierwsze ognisko pojawiło się w 1921
roku w Kenii, w 1957 roku w Europie, w 1999 na
Półwyspie Iberyjskim, w latach 1999–2007 występuje tylko w Afryce, w 2007 odnotowany zostaje
w Gruzji, w latach 2007–2014 rozprzestrzenia się
w Armenii, Azerbejdżanie oraz Federacji Rosyjskiej,
odnotowywany jest na Białorusi, Litwie, Łotwie, Estonii i Ukrainie. W 2014 roku pojawia się w Polsce,
a w 2017 w Czechach. Jaką drogą wirus przywędrował
do Europy? Na to pytanie nie ma konkretnej odpowiedzi. W każdym z państw dotkniętych ASF sposobem na powstrzymanie wirusa była masowa zagłada
zwierząt.

Czy bioasekuracja jest
skuteczna?

Zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego
2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń wdrażane są działania określające zasady bioasekuracji i postępowania w sytuacji
wykrycia ogniska wirusa. W powiatach i gminach
zbierają się zespoły zarządzania kryzysowego i ustalają ewentualne działania na wypadek wystąpienia
na danym terenie choroby. Rolnicy zobowiązani są
do przestrzegania restrykcyjnych zasad polegających
m.in. na prowadzeniu rejestru środków transportu,
zabezpieczeniu budynków chlewni przed dostępem
zwierząt wolno żyjących oraz domowych, stosowania
środków higieny, takich jak mycie i odkażanie rąk,
oczyszczanie i odkażanie obuwia, używania odzieży,
obuwia ochronnego przeznaczonego tylko do pracy
w chlewni, wyłożenia mat dezynfekcyjnych, zabezpieczenia wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem
o wysokości co najmniej 1,5 m. Pomimo pełnej mobilizacji służb i rolników nowe ogniska wciąż wybuchają. Jak w takim razie dochodzi do zakażeń?
W ostatnim czasie chorobę wykryto w powiecie
łukowskim, w Tarnowie w gminie Wierzbica oraz

w miejscowości Malinówka w gminie Sawin. To
wyrok śmierci dla zdrowych zwierząt zamkniętych
w chlewniach, ponieważ w promieniu 3 km wybija
się wszystkie stada.
Zaś w promieniu 7 km prowadzi się restrykcyjny
monitoring. Ponadto decyzją administracyjną powiatowy lekarz weterynarii, na podstawie stwierdzonych
w wyniku kontroli przez Inspekcję Weterynaryjną
uchybień i nieprawidłowości w przestrzeganiu zasad
bioasekuracji, może nakazać wybicie całego stada
i zakazać chowu zwierząt. Nie trzeba więc zdiagnozować choroby czy mieszkać w promieniu 3 km od jej
ogniska, wystarczy tylko, że inspektor uzna istnienie
nieprawidłowości, by wymordowane zostało zdrowe
stado, a rolnik pozbawiony źródła dochodu.

Latający dzik

Lubelszczyzna ma znakomite warunki do ekologicznych, tradycyjnych upraw i hodowli zwierząt.
Użytki rolne stanowią ponad 70% powierzchni rolnej, co daje nam trzecie miejsce w kraju. To sprawia, że rolnictwo stanowi największy nasz potencjał
i wokół niego koncentrują się działania zapewniające rozwój gospodarczy regionu. W strukturze
globalnej produkcji zwierzęcej tzw. żywiec rzeźny
stanowi 52,9%. Od 2005 roku, jak podaje GUS,
w województwie lubelskim obserwujemy spadek
pogłowia trzody chlewnej, aż o 56% w 2016 r.
Spadek produkcji powoduje niska opłacalność wynikająca z rosnących kosztów. Hodowlą w ponad
90% zajmują się małe, rodzinne gospodarstwa,
dla których stanowi ona główne źródło utrzymania. Jednak mięso i wyroby kupowane bezpośrednio u rolników wkrótce mogą pozostać już tylko
wspomnieniem o archaicznych czasach, smakach
i zwyczajach.
Jak podaje Główny Inspektorat Weterynarii, w 2017
roku z powodu ASF życie straciło 8348 świń, chorych lub bezpośrednio sąsiadujących z chorymi.
Trudno zweryfikować poprawność tych danych,
jedno jest pewne, w wyniku ASF uśmierca się nie
tylko zwierzęta, ale także nasze rodzinne gospodarstwa rolne. W sieci można znaleźć relacje świadków
mówiące o zamrożonym dziku przetransportowanym helikopterem na teren województwa podlaskiego i zrzuconym przy drodze. Oczywiście osobnik
ten był chory na ASF, tyle tylko, że ani w marcu
roku 2017, ani 2018 aż tak dużych mrozów nie było.
A zatem warto postawić pytanie, co się naprawdę
dzieje i komu to służy? I czy odpowiednie instytucje
zweryfikowały powyższe relacje?

Kanapka z wędliną

Mięso z zabitych świń zostaje zutylizowane, choć
nie stanowi zagrożenia zdrowia ludzi, co potwierdził
dr Jakubowski, kierownik Zakładu Chorób Zakaźnych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, w 2014. Nie trafia jednak do naszych sklepów,
ponieważ, jak podaje główny lekarz weterynarii na
swojej oficjalnej stronie www, istnieje ryzyko, że
świnia w gospodarstwie zarazi się po zjedzeniu ka-

napki z wędliną z zarażonego zwierzęcia albo wolno
żyjący dzik poczęstuje się kanapką pozostawioną
w lesie.
Minister Krzysztof Jurgiel w ramach „dobrej
zmiany” proponuje w porozumieniu z Komisją
Europejską wygaszenie produkcji trzody chlewnej
w małych gospodarstwach rodzinnych na dwa lata.
Na pomoc rolnikom Komisja Europejska przeznaczy 9,3 miliona euro z funduszy UE. Decyzja dotyczy stad żyjących na terenach o wysokim poziomie ryzyka, których liczebność nie przekracza 50
sztuk świń lub prosiąt. Komisja w rozporządzeniu
określiła stawkę 33 euro za prosię do 20 kg oraz 52
euro za świnię. Objęte „pomocą” zostanie 10 tys.
prosiąt oraz 171 654 świń. Ponadto, w projekcie
polskiego rozporządzenia, stawka zostanie zwiększona: w przypadku prosiąt do kwoty 190 zł, zaś
świń do 300 zł. Kwoty te mają zrekompensować
poniesione straty. Czym w takim razie zajmą się
rolnicy, którzy „wygaszą” produkcję? Za co spłacą
kredyty, które zaciągnęli na rozwój swoich hodowli? A przede wszystkim, co my – konsumenci
– będziemy jeść?

Rolnictwo
a bezpieczeństwo
narodowe

Zaopatrzenie w żywność jest jednym z istotnych
elementów bezpieczeństwa państwa i jego narodu. A uderzenie w poszczególne sektory produkcji
rolnej jest uderzeniem zarówno w gospodarkę, jak
i bezpieczeństwo.
Polski rząd w ramach walki z ASF za ok. 150 milionów zł chce wybudować 700 km muru wzdłuż
wschodniej granicy, by uniemożliwić dzikom
przedostawanie się na nasze terytorium. I zastanawia
tylko wysokość muru, skoro białoruskie dziki posiadły zdolność latania. „Operacja ASF” to kolejny element działań destabilizujących Polskę, niszczących
jeden z najważniejszych sektorów strategicznych,
a w skali naszego regionu niszczących gospodarkę
Lubelszczyzny i jej przyszłość. Na „wygaszeniu” naszej hodowli skorzystają rolnicy z Niemiec, Belgii
i Danii. Bo to z tych krajów najwięcej importujemy wieprzowiny. W 2017 roku wzrósł on o 15%
w stosunku do roku poprzedniego. Eksport natomiast jest dwa razy mniejszy w stosunku do importu. W rolniczej prasie branżowej postawiono nawet
tezę o zaprzestaniu eksportowania przez Polskę wieprzowiny. Rynek nie znosi próżni, a do Polski już
wjeżdżają w wielkich samochodach-chłodniach niemieckie, belgijskie, duńskie półtusze wieprzowe. Pojawiły się informacje, że mięso pochodzi z zapasów,
których po 7 latach należy się pozbyć. Trudno jest
zweryfikować ich prawdziwość, bo nie mamy wglądu do dokumentacji, ale jeśli są zgodne ze stanem
faktycznym, to znaczy, że nasz kraj jest głównym
śmietniskiem Europy, a nasze rodzinne gospodarstwa rolne skazano na eksterminację.
magazyn lubelski (55) 2018
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(UM Lublin)

przed debatą nad absolutorium dla
prezydenta. Zdaniem Krzysztofa Żuka
w latach 2010–2018 Lublin przeszedł
dużą transformację. – Udało nam się
zrealizować wszystkie zamierzone inwestycje – podkreślił prezydent. W tym
czasie wybudowano i wyremontowano
170 km dróg, zakupiono 323 nowoczesne niskoemisyjne autobusy i trolejbusy, a kolejne 63 jeszcze w tym roku
trafią na ulice Lublina. Nie można też
pominąć takich inicjatyw, jak Lubelski
Rower Miejski, który posiada obecnie
90 stacji i 931 rowerów, co wzbudza
duży entuzjazm jego użytkowników.
(pat)

Lublin na podium
Perły Samorządu to prestiżowy ranking organizowany od 2013 roku przez
„Dziennik Gazeta Prawna”. W tym
roku gala podsumowująca odbyła się
w gdyńskim Muzeum Emigracji. Lublin
zajął drugie miejsce w kategorii miast
powyżej 100 tys. mieszkańców. Uplasował się tuż za Gdańskiem, a wyprzedził
m.in. Łódź i zeszłorocznego laureata –
Poznań. Zwycięzcy wybierani są w wyniku analizy porównawczej gmin pod
kątem jakości świadczonych przez nie
usług oraz potencjału rozwojowego miasta. – Tegoroczna edycja Rankingu Perły
Samorządu 2018 pokazała, że stawka
najlepszych polskich samorządowców jest bardzo wyrównana, a Lublin
pozostaje w ścisłej czołówce – powiedział Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta
(pod)
Lublin. Laureaci konkursu wybierani
są w czterech kategoriach związanych
z wielkością gmin: gmina wiejska, miej- Turystyka a biznes
Czy na turystyce można więcej zarobić
sko-wiejska, miejska poniżej 100 tys.
mieszkańców oraz miejska powyżej 100 czy nie – próbowali odpowiedzieć na to
pytanie przedsiębiorcy, którzy spotkali
tys. mieszkańców. (pat)
się przy ul. Lubartowskiej 77 w Lubli3,5 mld w osiem lat
nie, przy której znajduje się ekosklep
i
ekobazar. Gospodarzami spotkania
Nowe i wyremontowane drogi, aqubyli
Robert Niedziałek oraz Katarzyna
apark, stadion piłkarski, lotnisko
Radziewicz.
W gronie szefów instytucji
i rower miejski to kilka z wielu przedzajmujących
się turystyką i wypoczynsięwzięć, które zostały zrealizowane
kiem,
kulturą
i biznesem radzono nad
podczas ośmiu lat pełnienia przez
potencjałem
Lublina
i Lubelszczyzny
Krzysztofa Żuka funkcji prezydenta
jako
produktu
turystycznego.
Uczestnimiasta. W tym czasie na inwestycje
cy
spotkania
wzięli
m.in.
udział
w dyszostała przeznaczona rekordowa
kusji
oraz
warsztatach
mających
na celu
kwota 3,5 mld zł. 12 czerwca preuwypuklenie
problematyki
związanej
zydent przedstawił raport dotyczący
z większym zaangażowaniem, kreatywlubelskich inwestycji. Było to drugie
nością i skutecznością działań na tym
z czterech spotkań zaplanowanych
polu. (maz)
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(Maciej Rukasz)

Druga edycja Creative Lab.
Urząd Miasta Lublin we współpracy ze
Startup Academy w dniach 25–27 maja
przygotował kolejną edycję programu
szkoleniowego Creative Lab., który
był skierowany do studentów kierunków kreatywnych lubelskich uczelni.
Uczestnicy mieli okazję wziąć udział
w serii warsztatów biznesowych w pracowni coworkingowej Lubartowska
30A prowadzonej przez Fundację Piękno Panie. Dzięki wydarzeniu studenci
poszerzyli swoją wiedzę o sposobach
na generowanie zysków w biznesie,
poznali metody Lean Startup oraz
zasady marketingu i technik sprzedaży
w startupie. Według organizatorów
druga edycja Creative Lab. była o wiele bardziej owocna niż poprzednia,
szkolenia zostały poprowadzone przez
praktyków Tomasza Jabłońskiego i Damiana Strzelczyka, założycieli Startup
Academy, oraz duetu trenerskiego
Michał Korba i Jacek Lipski. (pat)

Inauguracyjny lot
BRAVO AIRWAYS
Lublin może cieszyć się kolejnymi
nowymi połączeniami lotniczymi.

W piątek 15 czerwca, o godzinie 12.15
w Świdniku wylądował samolot z Kijowa. Na pokładzie Boeinga 737 linii
Bravo Airways, znajdowało się 120
osób. Większość z pasażerów to uczestnicy delegacji z Ukrainy, którzy brali
udział w uroczystej inauguracji nowo
utworzonych połączeń do trzech ukraińskich miast. Oprócz parlamentarzystów
licznie przybyli także dziennikarze oraz
blogerzy. W wydarzeniu uczestniczyli
również przedstawiciele władz zarówno
ze strony Polskiej jak i naszego sąsiada.-To dla nas ważny krok, bo to nasze
pierwsze połączenie do państw Unii
Europejskiej. Dopiero rozpoczęliśmy
kampanię promocyjną. Spodziewamy
się, że po pojawieniu się w mediach
informacji o pierwszych lotach, sprzedaż biletów będzie rosnąć – powiedział
Igor Logvynenko, dyrektor generalny
Bravo Airways. Samoloty z Portu Lotniczego Lublin odlatują do Charkowa
w poniedziałki o 00:25 i czwartki o 4:25,
do Chersonia w środy o 23:30, piątki
o 14:45 i w niedziele o 19:05, zaś do
Kijowa w poniedziałki o 05:45, czwartki o 09:45 i w piątki 19:40. (pat)

Konsulat Słowenii w Lublinie
Państwo znad Adriatyku – Republika
Słowenii otworzyła swój konsulat
w Lublinie. Uroczystość miała miejsce
na początku czerwca na Zamku Lubelskim. Ambasador Słowenii w Polsce
Robert Krmelj wręczył listy komisyjne
i exequatur konsulowi honorowemu
Słowenii Tomaszowi Kalinowskiemu,
życząc efektywnej współpracy polsko-słoweńskiej. W wydarzeniu wzięli
udział delegaci placówek dyplomatycznych oraz Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, konsulowie honorowi
w Lublinie, władze województwa
i miasta Lublin oraz przedstawiciele
instytucji i firm z regionu lubelskiego.
Tomasz Kalinowski jest zaangażowanym w budowę i rozwój relacji polsko-słoweńskich przedsiębiorcą lubelskim,
który już zapowiada starania o dobre
stosunki w kontaktach zarówno kulturalnych, jak i gospodarczych między
Lubelszczyzną a Słowenią. Konsulat
Słowenii swoją działalnością obejmie województwa lubelskie i podkarpackie. Jego siedziba mieści się przy ul.
Misjonarskiej w Lublinie. (pat)

(pat)

Lub – Inwest
Obrót towarowy, inwestycje i rynek międzynarodowych finansów, a także możliwość nawiązania partnerskich kontaktów z przedstawicielami biznesu były główną tematyką rozmów toczących się podczas „Polsko – Wschodniej Konferencji
PUIG Lub – Invest”, która miała miejsce w dniach 14 – 15 czerwca w Lubelskim
Centrum Konferencyjnym. W wydarzeniu wzięło udział ponad 250 osób, a wśród
nich przedsiębiorcy, naukowcy, przedstawiciele samorządów i liczne grono ekspertów, którzy reprezentowali środowiska biznesowe z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii,
Gruzji, Azerbejdżanu, Kazachstanu, Litwy, Węgier, Słowacji i Polski. Podczas
uroczystego otwarcia konferencji, gości przywitali: Jacek Piechota – prezes Polsko
– Ukraińskiej Izby Gospodarczej, Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa
Lubelskiego oraz Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk. Pierwszy dzień konferencji, został zwieńczony galą, na której nastąpiło uroczyste wręczenie nagród
“Buławy Gospodarcze XXV - lecia PUIG”. Drugiego dnia uczestnicy zwiedzali
podstrefę ekonomiczną na lubelskim Felinie. (pat)

(pod)

Tanie czereśnie
Od wielu sezonów nie było tak tanich czereśni. W sobotnie popołudnie na targowiskach lubelskich można je kupić w cenie 4 zł za kilogram. Ceny dla tych owoców
są skrajnie niskie, zarówno w handlu giełdowym jak i w wielkohurtowym. Na
portalach sadowniczych i stronach ogłoszeniowych pełno jest informacji o sprzedaży czereśni w dużych ilościach. Wszystkiemu winna jest aura. W przeciwieństwie
do wiosennych przymrozków, które miały miejsce w ubiegłych latach w tym roku
ciepła wiosna z małą ilością opadów spowodowała nadwyżkę owoców. Nie tylko
trudno sprzedać takie ilości czereśni na potrzeby przetwórstwa, rynku hurtowego
i odbiorcy detalicznego ale brakuje również rąk do pracy. Sytuacji nie sprzyja również rozdrobnienie niezrzeszonych sadowników. Póki co korzystamy my – klienci
detaliczni. (maz)
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Poważny gracz

Nissan Qashqai
tekst i foto Piotr Nowacki, archiwum

Udajemy się do lubelskiego dealera firmy Autoniss sp. z o.o., aby spędzić weekend z Japończykiem pochodzącym z Brytyjskiego Sunderland, tam
bowiem produkowany jest od 2006 roku Nissan
Qashqai. Osobowy samochód typu crossover.
Model, z którym spędzamy najbliższe godziny,
to już druga generacja, która pojawiła się na rynku z końcem 2013 roku, ciesząc się dużym powodzeniem wśród nabywców. Jak podaje producent,
co dziesiąty samochód zarejestrowany w Polsce w
pierwszych czterech miesiącach 2018 roku to właśnie
nasz bohater. Potwierdzają to również dane Polskiego
Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Od stycznia
do kwietnia tego roku najlepiej sprzedającym się
crossoverem w Polsce był właśnie Nissan Qashqai.
3562 rejestracje robią wrażenie.
No cóż, zobaczmy tego lidera. Qashqai II został
zbudowany na platformie CMF (Common Module
Family), jest dłuższy od poprzednika o prawie 50
mm i szerszy o 20 mm. W ubiegłym roku przeszedł
lifting, który dodał mu bardziej agresywnego charakteru. Powiększony grill układający się w literę
V, ledowe lampy w kształcie bumerangu zachęcają
do zwrócenia nań uwagi. Mocno położona szyba
przednia obniżająca współczynnik oporu powietrza
do wartości 0,32 (dane producenta) to jak na samochód typu crossover dobry wynik. Czarne 19-calowe
felgi dopełniają charakteru Nissana.
Zajmujemy miejsce w kabinie. Ładnie przeszyta grubym ściegiem tapicerka i spłaszczona na dole
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wielofunkcyjna kierownica w kształcie litery D pozytywnie zaskakują. Jakość wykończenia nie budzi zastrzeżeń. Duży panoramiczny dach zasłaniany roletą
sprawia, że kabina wydaje się bardziej przestronna.
Odpalamy za pomocą przycisku start i skupiamy
się nad ustawieniami. Ekran główny znajdujący się
nad grodzią oddzielającą kierowcę od pasażera daje
się opanować dość intuicyjnie. Miłą niespodzianką
jest fakt, że producent nie zrezygnował z wyposażenia
Qashqaia w odtwarzacz CD. A nawet posunął się
dalej, wyposażając nasz model w zestaw głośników
firmy Bose, co bez wątpienia odbija się na atrakcyjności odsłuchu muzyki przez bardziej wymagających
kierowców.
Ale za to wskaźnik wyświetlacza zlokalizowany
pomiędzy zegarami nie przewiduje odczytu w języku polskim. Czy to aż taki problem przeprogramować, skoro ekran główny przewiduje możliwość
odczytu w naszym rodzimym języku na mniejszym
wyświetlaczu?
Ruszamy i miłe zaskoczenie. Wnętrze zostało
dobrze wyciszone, nawet przy prędkościach przekraczających dopuszczalne na autostradach (według
krajowych przepisów) w aucie jest przyzwoicie cicho.
Bez wątpienia jest to zasługa zarówno wyciszenia
kabiny, jak i niskiego współczynnika oporu.
Przekazany nam model był wersją wyposażoną w
inteligentny system automatycznego hamulca awaryjnego, który działa w przypadku niedostosowania
prędkości podczas jazdy w szyku. Jeśli pojazd po-

przedzający zahamuje, a my nie zareagujemy, to zrobi
to za nas samochód. Ostrzeże nas również przed
zjazdem z naszego pasa ruchu. W tym przypadku
nie skoryguje naszego toru jazdy, ale da nam sygnał
dźwiękowy, no chyba że zamierzamy wykonać manewr zmiany pasa ruchu i włączymy kierunkowskaz.
Wówczas nie będzie nas upominał. Kolejny z systemów wspomagających kierowcę to system czterech
kamer, które dają możliwość kierującemu oglądania
samochodu z tzw. lotu ptaka i to w zakresie 360º,
co jest bardzo przydatne podczas parkowania. Kolejny z systemów to ten ostrzegający o pojazdach w
martwym polu. Tutaj w moim odczuciu należy się
wielki plus Nissanowi. Wielu producentów oferuje
go, umieszczając wyświetlacze w skrajnym polu lusterek zewnętrznych. Czyli kierowca musi popatrzeć
w lusterko wsteczne, aby zobaczyć ostrzeżenie. Nis-

san umieścił diody wewnątrz kabiny. Kierowca kątem
oka widzi, że coś się wokół niego dzieje, i wówczas
odrywa oczy, aby zerknąć w lusterko. I jeszcze jeden plus dla Nissana za umiejscowienie wskaźników
ostrzegających „ktoś obok ciebie jest”.
Jednostka napędowa, którą dysponował nasz
Qashqai, to benzynowa 1,6 turbo o mocy 163 KM i
momencie obrotowym 240 Nm. Jednostka bardzo
ładnie radząca sobie z masą Qashqaia, jak podaje
producent, uzyskująca prędkość 100km/h w 9,1 s.
W czasie naszych testów zadowalała się 7,2 l benzyny na 100 km. To przyzwoity wynik, zwłaszcza że
większość czasu jeździliśmy w mieście.
Podsumujmy przygodę z Nissanem oraz dane dotyczące sprzedaży. Bez wątpienia można pokusić się
o stwierdzenie, że Qashqai jest poważnym graczem
na coraz większym rynku crossoverów.
magazyn lubelski (55) 2018
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turystyka

Rowerem
po Roztoczu
tekst Dorota Lachowska | foto archiwum

Szukając wytchnienia i odpoczynku, postanowiłam wybrać się do znanego dobrze z dzieciństwa miejsca
– na Roztocze. Rozciągającą się od Lasów Janowskich aż pod Lwów krainę zapamiętałam jako oazę ciszy
i spokoju. Zabrałam dobre towarzystwo, rower i postanowiłam na 4 dni oderwać się od codziennych spraw.
Pierwszy przystanek to miejsce, którego w drodze na Roztocze nie da się ominąć – Zamość. Miasto
idealne, nie tylko jako założenie architektoniczne, ale
również kierunek turystycznych wypraw. Obszerny
renesansowy rynek, zaprojektowany przez Bernardo
Morando i wpisany na światową listę UNESCO, robi
ogromne wrażenie na turystach z całego świata. Kolorowe, pięknie zdobione kamienice oraz usytuowany
centralnie potężny ratusz z klasycystycznymi schodami
zachęcają do robienia fotograficznych pamiątek z podróży. Zatrzymaliśmy się przy położonym w pobliżu
Starego Miasta hotelu. Najpierw pyszna kawa i gofry
na rynku, potem spacer, a po drodze galeria sztuki,
muzeum, synagoga. Chwila odpoczynku przy obiedzie
przypomniała nam o zamontowanych na dachu samochodu rowerach. Trasa pozwoliła nam poznać Zamość
z zupełnie innej, dużo szerszej perspektywy. Zrekonstruowana twierdza i fortyfikacje obronne stanowią
wyjątkową atrakcję turystyczną, a udostępnione obiekty, w których umieszczono nowoczesne muzeum, oraz
przedstawienia grup rekonstrukcyjnych czynią pobyt
w mieście wyjątkowo interesującym. Niestety w ciągu
jednego dnia nie uda nam się zobaczyć wszystkiego, bo
jeszcze obiekty ze Szlaku Renesansu Lubelskiego, zoo
i wiele innych atrakcji, które czekają na przyjeżdżających do miasta turystów.
To z założenia były dni bez samochodu. Trzydniowa trasa rowerowa po Roztoczu była już zaplanowana ze szczegółami, a sakwy wyposażone w niezbędny ekwipunek. Nie zamierzaliśmy się przemęczać
i założyliśmy spokojne tempo z częstymi przystankami w urokliwych i wartych zobaczenia miejscach.
Pierwszy przystanek to Nielisz, największy zbiornik
wodny na Lubelszczyźnie. Miejsce szczególnie doceniane przez wędkarzy. Przyroda, przestrzeń i z dala
od miejskiego zgiełku. Kolejny, nieco dłuższy przystanek zrobiliśmy w Szczebrzeszynie, tym od chrząszcza . Odwiedziliśmy dwa piękne, posiadające cechy
renesansu lubelskiego kościoły: św. Mikołaja i św.
Katarzyny oraz cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej
Bogurodzicy z XVII w., kirkut i muzeum w dawnej
synagodze. Krajobraz sprawiał, że pokonanie drogi,
mimo że była nieco pagórkowata, nie sprawiało trud-
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ności. Podróżowanie ułatwiał również funkcjonujący
na Roztoczu Szlak Green Velo, który doprowadził nas
do Zwierzyńca. Są takie miejsca w regionie lubelskim,
w których czuję się wyjątkowo dobrze. Rowery zostawiliśmy przypięte do barierki. Posiłek na tarasie
z widokiem na kościółek na wodzie pw. św. Nepomucena – bezcenny. Tutaj postanowiliśmy zostać do
następnego dnia. Odwiedziłam swoje ulubione miejsca: Stawy Echo, Floriankę z ostoją konika polskiego
i ścieżkę na Bukową Górę.
Kolejny dzień to trasa Suśca, miejscowości wypoczynkowej, kojarzonej z Puszczą Solską, zbieraniem
grzybów, ogniskiem, no i oczywiście położonymi
w pobliżu Szumami. Nazwa pochodzi od powstałych
na rzece Tanew progów skalnych, które wydają charakterystyczny dla górskich potoków dźwięk. Kolejne kilometry zaprowadziły nas do kamieniołomów
w Józefowie oraz Górecka Kościelnego. W centrum
wsi znajduje się osiemnastowieczny kościół modrzewiowy, a nad rzeką Szum drewniana dziewiętnastowieczna kaplica, do której prowadzi dębowa aleja,
a najstarsze drzewa liczą ok. 500 lat. Kolejnym naszym
wyborem był Tomaszów Lubelski. Zatrzymaliśmy się
przy siedemnastowiecznym modrzewiowym kościele
pw. Zwiastowania NMP. Położona w otoczeniu starodrzewia i słynąca z cudownego obrazu Matki Boskiej
Tomaszowskiej świątynia przyciąga wielu turystów
i pielgrzymów. W niedalekiej odległości znajduje się
niedawno odrestaurowana dziewiętnastowieczna cerkiew pw. św. Mikołaja. Tomaszów, ze względu na
dobrą infrastrukturę, wybraliśmy na miejsce naszego
kolejnego noclegu.
Na ostatni dzień naszej podróży zaplanowaliśmy
miejscowość uzdrowiskową, Krasnobród. Gości przyciągają tutaj bukowo-jodłowe lasy, zalew na rzece
Wieprz, a także sanktuarium maryjne z podominikańskim kościołem i klasztorem, ufundowanym w latach
1690-99 przez królową Marysieńkę Sobieską.
Powrót przez Zagrodę Guciów dostarczył nam
wielu pozytywnych wrażeń, a jeszcze więcej czekało na
nas wieczorem na zamojskim rynku.
Sprawdź, co się wydarzy: www.lubelskietravel.pl

kultura

RADOŚĆ,
KOLOR,
SPONTAN
foto Krzysztof Stanek

Również w tym roku do Lublina zawitały kolory. 19
maja na Słonecznym Wrotkowie mieliśmy okazję
świętować Holi Festival. To ogólnopolska edycja cieszącego się olbrzymią popularnością na całym świecie
festiwalu kolorów. I to w sensie dosłownym.

Holi jest tradycją pochodzącą z hinduizmu. To tęcza
kolorowych proszków symbolizujących radość i wiosnę, którymi obrzucają się uczestnicy święta. Proszki
są przygotowywane na bazie talku z domieszką mąki
kukurydzianej i barwników spożywczych.
Na uczestników Holi na Słonecznym Wrotkowie
czekały także inne atrakcje – występy DJ-ów, kolorowa wata cukrowa, kolorowe okulary oraz strefa food
trucków. Wielbiciele kolorów z Lublina ponownie
spotkali się 27 maja, tym razem na terenie browaru
przy ul. Bernardyńskiej, gdzie odbyła się kolejna tura
festiwalu.
W święcie kolorów biorą udział 74 polskie miasta
w okresie między połową maja a końcem września. Na
Lubelszczyźnie kolory świętują m.in. Puławy, Lublin,
Międzyrzec Podlaski, Biłgoraj i Zamość. (pat)
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kultura

tekst Grażyna Stankiewicz | foto Marcin Pietrusza
Warto zapamiętać ten skrót, bo niedługo w polskiej przestrzeni publicznej zacznie się dziać. A właściwie już się dzieje. A to wszystko za sprawą dwóch
osób, które zawodowo połączyło odwzajemnione
zresztą uczucie do architektury i przestrzeni, która ją wypełnia. Znany architekt Bolesław Stelmach
i historyk architektury Izabela Pastuszko. Obydwoje związani z Lublinem i Lubelszczyzną. Właśnie
zainaugurowali działalność Narodowego Instytutu
Architektury i Urbanistyki w Warszawie.
Instytut został powołany jesienią ubiegłego
roku przez prezydenta Andrzeja Dudę. Ta państwowa instytucja kultury poprzez działalność popularyzatorską, wystawienniczą, edukacyjną oraz wydawniczą ma kształtować świadomość społeczną,
promować kulturę architektoniczną i urbanistyczną oraz podejmować starania w kierunku zachowania narodowego dziedzictwa architektonicznego
XX wieku. Zajmuje się także prowadzeniem badań
nad architekturą i urbanistyką oraz upowszechnianiem wiedzy z tych dziedzin. Jedną z misji instytutu
jest bieżąca współpraca z architektami, samorządami i użytkownikami przestrzeni publicznej w celu
podniesienia jakości przestrzeni publicznych, znalezienia równowagi w ich rozwoju oraz porozumienia w procesie ich projektowania i planowania.
Pięknie, ale co z tego wynika?
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Edukacja, empatia,
estetyka

W Polsce działają takie organizacje, jak Stowarzyszenie Architektów Polskich, Krajowa Rada Izby
Architektów, Towarzystwo Urbanistów Polskich,
a nawet skupiająca je wokół siebie Polska Rada
Architektury. Jednak brakuje organizacji, która
zajmuje się przestrzenią publiczną w sposób kompletny, od początku do końca. Dotyczy to zarówno
tego, w jakiej odległości budować bloki na osiedlu,
jakie standardy powinny mieć mieszkania, jak i tego,
w jaki sposób oraz w jakich miejscach powinny być
wyznaczane trakty dla pieszych. Tak więc jednym
z celów powołania instytutu jest kształtowanie społecznej świadomości znaczenia i roli architektury
oraz urbanistyki, ale także włączanie użytkowników
przestrzeni publicznej w procesy jej projektowania i planowania. To jednak wymaga opracowania
strategii popularyzacji tematyki architektonicznej
i odpowiedniego kształcenia poszczególnych grup
wiekowych. Dlatego w działalności instytutu tak
ważny jest Dział Edukacji, który m.in. zajmuje
się przygotowywaniem wzorcowych materiałów
szkoleniowych oraz opracowywaniem programów
warsztatów i wydarzeń towarzyszących wystawom

Izabela Pastuszko, z-ca dyrektora NIAiU
i innym inicjatywom instytutu. Pomysłów jest
wiele, te już realizowane dotyczą m.in. najmłodszych. W maju z okazji inauguracji działalności instytutu młodzi warszawiacy wzięli udział w warsztatach i grze terenowej, które wymagały od nich
wyobraźni, logicznego myślenia, ale też poczucia
estetyki. Warsztaty dla najmłodszych zorganizowane w Galerii Kordegarda zaowocowały powstaniem
domu, kamienicy, bloku z uwzględnieniem potrzeb
przyszłych użytkowników, a gra terenowa rozgrywająca się na Mariensztacie udowodniła, że w dzieciach i młodzieży jest duży potencjał. A to już coś.

Więź przestrzeni
z ludźmi

Dyrektor instytutu Bolesław Stelmach to gorące nazwisko polskiej architektury. Na co dzień
mieszka w Nałęczowie, pracownię ma w Lublinie.
Kojarzymy go z takimi projektami, jak rozbudowa
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, Lubelski Park Naukowo-Technologiczny, Centrum Spotkania Kultur i Centrum
Handlowe Tarasy Zamkowe w Lublinie. W Żelazowej Woli odpowiadał za spektakularną rewaloryzację parku, a w Warszawie zaprojektował Centrum

Chopinowskie. Lista nagród i wyróżnień, jakie
otrzymał, liczy kilkadziesiąt pozycji, włącznie z Nagrodą Roku Stowarzyszenia Architektów Polskich,
nazywaną polskim Oscarem architektonicznym.
Architekt intelektualista, piszący książki i prowadzący porywające zajęcia dla studentów. Powstanie
instytutu to urzeczywistnienie jednej z jego koncepcji o świadomym uczestniczeniu w kreowaniu
naszego otoczenia.
O zastępcy dyrektora instytutu Izabeli Pastuszko zrobiło się głośno za sprawą jej książki o historii
i architekturze miasteczka akademickiego UMCS
w Lublinie. Ale o tym, że pasja stała się treścią
jej życia, przekonaliśmy się dwa lata temu podczas
zorganizowanych przez nią Lubelskich Dni Modernizmu, w które umiejętnie włączyła społeczność
osiedli z lat 60. na lubelskim LSM-ie. W skali mikro wydarzyło się to, co zaczęło się urzeczywistniać
wraz z rozpoczęciem działalności instytutu. Więź
otoczenia z ludźmi, świadomość miejsc, w których
żyjemy, korzyść, jaka wynika ze wspólnoty człowieka i architektury stały się wyznacznikami jej
działań. Z dużą słabością dla tego, co ukształtowało,
ale i co było wynikiem myślenia o przestrzeni i jej
zagospodarowywaniu w latach 60. Ale Izabela Pastuszko to nie tylko urzeczywistnienie idei i czerpanie z tradycji. To przede wszystkim energia i umiemagazyn lubelski (55) 2018
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jętność skupiania wokół siebie właściwych ludzi.
Nic dziwnego, że zespół Narodowego Instytutu
Architektury i Urbanistyki to przede wszystkim
młodzi ludzie – historycy sztuki, architekci, prawnicy. Spora ich część pochodzi z Lublina.

Wiedzieć, czuć,
potrzebować

Dlatego w działaniach instytutu jest tak dużo
koncepcji związanych z edukacją wszystkich grup
wiekowych i środowiskowych. Bo i nie zawsze jest
na kim się wzorować. W czołówce krajów do naśladowania znajduje się Dania. Ale Duńczycy mają
znakomitego architekta i urbanistę Jana Gehla. My
też czasami mamy, bo prof. Gehl przyjeżdża do Polski na wykłady. A przecież warto byłoby go zaprosić, aby stworzył strategię długofalowego rozwoju
przestrzeni miasta. Na przykład Lublina.
Tymczasem pierwszym projektem edukacyjnym realizowanym przez Narodowy Instytut
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Architektury i Urbanistyki jest Letnie Studium
Miasta: Forma otwarta (Urban Summer School:
Open form), poświęcone realizacjom i teoriom wypracowanym przez Zofię i Oskara Hansenów. Jak
czytamy na stronie instytutu, uczestnicy Letniego Studium Miasta – Urban Summer School będą
mogli przyjrzeć się architekturze opartej na humanistycznych koncepcjach, z której dziś korzysta
trzecie pokolenie użytkowników. W perspektywie
historycznej zostanie zarysowane miejsce Teorii
Formy Otwartej i Linearnego Systemu Ciągłego
na tle idei Ruchu Nowoczesnego w architekturze
osiedli mieszkaniowych i terenów otwartych.
Uczestnicy szkoły będą przyglądać się również
relacji między wnętrzem mieszkania i jego zewnętrzem – osiedlem oraz szerzej rozumianym środowiskiem mieszkalnym. Strukturę szkoły wyznaczą
skale, którymi posługiwali się projektanci: mikro,
mezo i makro. Zostaną one przełożone na perspektywę mieszkania, osiedla oraz spółdzielni mieszkaniowej. Adres? Oczywiście Lublin i osiedle Hansenów na LSM.

Nie daj się

BORELIOZIE
•
•
•

Jeżeli narażasz się na kontakt z kleszczem
Pokłuł cię kleszcz i podejrzewasz zakażenie
Masz objawy boreliozy, ale nie pamiętasz pogryzienia przez kleszcza

ZGŁOŚ SIĘ NA BEZPŁATNE BADANIA
I KONSULTACJE MEDYCZNE !

Wraz z początkiem wiosny, wzrasta zagrożenie pokłuciem 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 przełomie marca i kwietnia, a trwa aż do listopada. Żywią
się krwią, wstrzykując przy tym do organizmu człowieka 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 objawem tej fazy jest rumień wędrujący - występuje on
u 50 - 70% chorych. Ma on zwykle średnicę powyżej
5 cm, pojawia się w okolicach pachowych, pachwinowych, na
pasa, na plecach czy pośladkach. Utrzymuje się 3 - 4 tygodnie i zanika bez leczenia. Może nie
mieć charakterystycznego wyglądu i nie musi wystąpić w każdym przypadku.
U części zakażonych osób objawy przypominają infekcję 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 ugryzienia 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 latami- często w formie ukrytej, nie powodując początkowo żadnych niepokojących
objawów. Najczęściej atakuje układ mięśniowo - szkieletowy powodując u 80%
nieleczonych wcześniej pacjentów nawracające dolegliwości stawowo - mięśniowe.
Może
do zajęcia nerwów czaszkowych, 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 pacjentem. W przypadku podejrzenia zakażeniem boreliozą pacjent kierowany jest na specjalistyczne badania
laboratoryjne - test ELISA w klasie IgM oraz w klasie
IgG. W przypadku pozytywnego lub wątpliwego wyniku testu, wykonuje się test
- test
Western - Blot w klasie IgM oraz IgG.
wynikiem kierowany jest
Pacjent z
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: Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych i Centrum Medyczne SANITAS
Program skierowany jest do mieszkańców
twa lubelskiego w wieku aktywności zawodowej,
z uwzględnieniem grup wysokiego ryzyka, czyli rolników, leśników, myśliwych, a także tych, którzy podejrzewają u siebie boreliozę lub mieli kontakt z kleszczem.
cjentów:
dr n. med. Grażyna Semczuk
-Specjalista Chorób Zakaźnych
-Konsultant
w
chorób zakaźnych.
Więcej o boreliozie i szczegółach
w projekcie
na stronach
www.sis-dotacje.pl i www.cmsanitas.pl

kultura

II MIĘDZYNARODOWY
FESTIWAL RENESANSU
W LUBLINIE
foto Krzysztof Stanek
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Wybielanie zębów
Zbliża się okres wakacji, czas wyjazdów, podróży i zdjęć.
Telefonami komórkowymi dokumentujemy dzisiaj wszystko,
przyrodę, architekturę, jedzenie i przede wszystkim ludzi. Tak
zwane selfie to dzisiaj jedno z częstszych ujęć w naszych aparatach.
Zdjęcia twarzy, zbliżenia z pełnym uśmiechem dopiero oglądane po
wakacyjnych wojażach nasuwają refleksję, że wygląd naszych zębów
pozostawia wiele do życzenia. Dlatego o efektowny uśmiech warto
zadbać wcześniej.
Najprostszą metodą, aby poprawić jego wygląd, jest zabieg
wybielania zębów. Można to robić metodami domowymi, stosując
różnego rodzaju paski czy taśmy, które przyklejamy do zębów.
W efekcie nieznaczne rozjaśnienie uzyskujemy po wielokrotnej
żmudnej aplikacji. Dokładne przyklejenie jest trudne, paski się
odklejają, przesuwają i niestety nie pokrywają całej powierzchni zęba.
Dlatego w tej metodzie efekt końcowy jest daleki od oczekiwań.
Drugą grupą są tzw. nocne nakładkowe wybielania. W gabinecie
przygotowana jest dla pacjenta indywidualna szyna, do której aplikuje
się preparat wybielający. Szynę z żelem nosi się 6–8 godzin dziennie
(najwygodniej jest to robić w trakcie snu, stąd też nazwa metody)
przez 10–12 kolejnych dni. Zaletą metody jest to, że samo wybielanie
możemy wykonywać w domu, wadą natomiast czas zabiegu (efekt
uzyskujemy stopniowo po ok. 2 tygodniach noszenia) oraz zgłaszane
przez część pacjentów dolegliwości bólowe podczas wybielania.
Kolejną, zdecydowanie preferowaną przez pacjentów metodą jest
wybielanie gabinetowe. Niezależnie od stosowanego preparatu i firmy,
zabieg wygląda podobnie. Procedurę rozpoczynamy od przeglądu jamy
ustnej w celu usunięcia próchnicy zębów. Następnie pacjent poddawany
jest zabiegowi higienizacji, tzn. usuwany jest kamień i osad nazębny.
Jest to konieczne dla lepszej penetracji preparatu wybielającego.
Następnie podczas właściwej wizyty wybielania, w celu uniknięcia
podrażnienia tkanek miękkich, zabezpiecza się dziąsła płynną gumą.
Preparat wybielający aplikuje się kilkukrotnie na okres 15 minut.
Dodatkowym czynnikiem wzmacniającym wybielanie w tej metodzie
jest użycie akceleratora w postaci światła emitowanego przez laser
lub specjalną lampę. Zabieg wybielania jest całkowicie bezpieczny
dla tkanek zębów (dochodzi jedynie do krótkotrwałej, odwracalnej
demineralizacji szkliwa). Efekt wybielania jest natychmiastowy. Zaletą
wybielania gabinetowego jest krótki czas przeprowadzanego zabiegu,
jego skuteczność i praktyczna bezbolesność. U części pacjentów, którzy
mają widoczne przebarwione wypełnienia kompozytowe, zalecana jest
również po wybielaniu ich wymiana, tak aby dostosować ich kolor do
rozjaśnionych zębów.
Natomiast po zabiegu pacjent powinien przez 10–12 dni zachować
tak zwaną białą dietę, to znaczy powinien unikać spożywania pokarmów,
które mają właściwości barwiące (czerwone wino, sok z czarnej porzeczki,
mocna kawa czy herbata). Unikać też należy palenia papierosów.
To, w jakim stopniu zęby ulegną wybieleniu, zależy między innymi
od początkowego koloru zębów i tzw. podatności na wybielanie, która
jest różna u różnych pacjentów. Tym niemniej efekt wybielania
jest widoczny zawsze. To, czy jest on trwały, zależy indywidualnie
od higieny jamy ustnej czy późniejszego sposobu odżywiana. Przy
zastosowaniu nowoczesnych metod wybielania w zasadzie nie ma
przeciwwskazań do tego zabiegu.

dr n. med. Krzysztof Krakowiak

dr n. med. Krzysztof Krakowiak

kultura – okruchy

(gal)

„Idąc do...”
To już czternasty tomik tego poety. Podczas spotkania w Spółdzielczym
Domu Kultury w Świdniku Janusz Adamczyk zaprezentował utwory ze swojego
nowego tomiku „Idąc do...”.Wiersze tego najbardziej znanego świdnickiego
poety najlepiej charakteryzuje sam autor: – Jeśli ktoś zastanawia się nad takim
pojęciem, jak „smak autentycznego życia”, to z pewnością znajdzie w mojej poezji
wiele bliskich mu utworów. Janusz Adamczyk urodził się w Opolu Lubelskim,
ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczno-Filozoficzną w Krakowie oraz Studium
Doktoranckie w Instytucie Badań Edukacyjnych w Warszawie. W 1967 r. zadebiutował w prasie. Pierwszy tomik poezji „Płonąć, aby żyć” Janusz Adamczyk
wydał w 1993 roku. Podczas spotkania autorskiego poeta został uhonorowany
odznaczeniem Nil Virtuti Civili Invium. (pat)
Mysłowski
To był wieczór pełen niespodzianek z Tadeuszem Mysłowskim w roli głównej.
W Muzeum Lubelskim zaprezentowano autobiograficzną książkę o artyście, została otwarta sala jego imienia, a także miał miejsce wernisaż wystawy „Studio/
Pracownia”. – Ciekawe, kto jest szczęśliwcem: czy ja, że jestem z wami, czy wy,
bo jesteście ze mną? – pytał artysta, który specjalnie przyjechał z Nowego Jorku.
Na odpowiedź nie czekał, bo jak mówi bohater wieczoru – woli słyszeć pytania
niż odpowiedzi. Wystawa jego autorstwa to prezentacja działań artystycznych
twórcy, które czerpią z abstrakcji geometrycznej, wschodnioeuropejskiego
konstruktywizmu oraz amerykańskiego minimal art przetwarzanych przez
artystę w indywidualny system linearno-przestrzenny. Tadeusz Mysłowski od
wielu lat jest związany z Muzeum Lubelskim, któremu podarował kolekcję
składającą się z 230 dzieł. Dzięki temu zbiory muzealne wzbogaciły się o prace
takich autorów, jak Jan Lebenstein, Jerzy Nowosielski, Henryk Stażewski,
(pod)Joseph Beuys, Marcel Duchamp, Wassily Kandinsky
a także Piet Mondrian,
i wielu innych. (Maksym Vasylyev)

(Anna Stiepaniuk)
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(pod)

Jarosław Kurski o autorytetach
Bohaterom historii XX w. i tragizmie historii
poświęcone było spotkanie z Jarosławem Kurskim,
historykiem, autorem książek o Lechu Wałęsie
i Janie Nowaku-Jeziorańskim oraz pierwszym zastępcą redaktora naczelnego „Gazety Wyborczej”,
jakie miało miejsce w Ośrodku „Brama Grodzka
– Teatr NN” w Lublinie. Przy pełnej sali (niestety
z małą ilością młodych uczestników) toczyła się
opowieść o autorytetach, kulisach polityki i pracy
rzecznika prasowego Lecha Wałęsy, zanim jeszcze
został prezydentem RP. Nie zabrakło pytań o to,
co dziś dzieje się na polskiej scenie politycznej,
i dyskusji o tym, co może nas czekać w najbliższej przyszłości. Spotkanie zostało zorganizowane
w ramach projektu Akademia Opowieści, którego
efekty możemy śledzić na łamach lubelskiej „Wyborczej”. (maz)
Wystawa Tadeusza Rolke
Móc oglądać jego prace i to w otwartej przestrzeni miasta to radość obcowania z niezwykłym
życiorysem autora i jego zdjęciami. Galeria Saska
w Lublinie, czyli ogrodzenie Ogrodu Saskiego, tym
razem posłużyło do zaprezentowania fotografii autorstwa jednego z najwybitniejszych polskich fotoreportażystów. Tadeusz Rolke zaczął fotografować
na początku lat 50. Pokazywał polską codzienność,
zatrzymując w kadrze poetyckość fotografowanych
ludzi i zdarzeń. Pracował dla wydawanego w Krakowie tygodnika „Przekrój” i niemieckich tytułów,
jak „Stern”, „Die Zeit”, „Der Spiegel”. Obecnie
współpracuje m.in. z „Magazynem Gazety Wyborczej”. Prezentacja prac Tadeusza Rolke, który
studiował historię sztuki na KUL, pięknie wpisuje
się w stulecie uczelni. Zwłaszcza że Galeria Saska
znajduje się dokładnie vis-à-vis KUL. (maz)

Ściana

(Joanna Prażmo)

Człowiek z niezwykłą pasją – Dariusz
Prażmo z Lublina, były koszykarz, fotografik
i tropiciel śladów dawnego Lublina odnajduje je w materialnym wymiarze, a dokładniej
w zabytkowych cegłach, których ma sporą
kolekcję. Na początku czerwca w Centrum
Spotkania Kultur odbyło się odsłonięcie
ściany, która jest instalacją artystyczno-historyczną złożoną z 67 lubelskich cegieł powstałych od średniowiecza po współczesność.
Cegły użyte do instalacji były zbierane przez
dwa lata. Są sygnowane i pochodzą z zakładów produkcyjnych na terenie Lublina.
Inspiracją dla artysty do ustawienia ceglanej
ściany była elewacja budynku CSK widziana
od strony ul. M. Curie-Skłodowskiej, stąd
wystające ceglane główki. Aranżacja wpisuje
się w charakter CSK i jego architektoniczną
surowość. (pat)

Dla młodych i obiecujących

(Maksym Vasylyev)

Ponownie zostały rozdane Żurawie – Lubelskie Wyróżnienia Kulturalne. 26 maja
w studio koncertowym Radia Lublin poznaliśmy nominowanych i nagrodzonych
w czterech kategoriach: Obraz, Dźwięk, Słowo i Animator Kultury. W kategorii Słowo
zwycięzcą okazała się Olga Maciupa – doktorantka lubelskiego UMCS oraz teatrolożka
i dramatopisarka. Nagrodę w kategorii Obraz otrzymała Anna Jakubowska, której filmy
zdobyły ponad trzydzieści nagród na ogólnopolskich i międzynarodowych festiwalach.
Zwyciężczynią w kategorii Animator Kultury została Barbara Żarinow, która pracuje
w Centrum Spotkania Kultur i jest koordynatorką Festiwalu Kostiumów i Scenografii
Scena w Budowie. Z kolei laureatem w dziedzinie Dźwięk został Jan Wąsak, chórzysta
w Filharmonii Lubelskiej i jednocześnie raper zespołu Pasażer. (Maksym Vasylyev)
Jubileuszowe spotkania lalkarzy

(Anna Syrota)

Odbywające się od pół wieku Ogólnopolskie Spotkania Lalkarzy miały ścisły związek z Puławami, ale w tym roku odbyły
się w Lublinie i ta zmiana bardzo dobrze
wpłynęła na całokształt wydarzenia – zarówno jeśli chodzi o nową przestrzeń, jak
i promocję. Spotkania są przede wszystkim
przeglądem dokonań teatrów lalkowych
w Polsce i Europie, zarówno zawodowych,
jak i amatorskich. W Lublinie zebrali się
artyści z sześciu teatrów metodycznych oraz
dziesięciu teatrów amatorskich. Wydarzeniu
towarzyszyły m.in. Bal Lalkarza, pochody
i korowody lalek, gry tematyczne, flash
moby i zabawy animacyjne. Zorganizowano szereg warsztatów dla dzieci i młodzieży – reżyserskie, scenopisarskie, muzyczne,
plastyczne, ruchowe oraz animacji lalek.
Dodatkową atrakcją było rozstrzygnięcie
konkursów – na plakat, lalkę i recenzję.
Postacią, która symbolizowała tegoroczne
wydarzenie, był Czerwony Kapturek. (pat)
magazyn lubelski (55) 2018
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Ogólnopolski Festiwal Kapel
i Śpiewaków Ludowych
w Kazimierzu Dolnym
nad Wisłą
foto: Maks Skrzeczkowski, Krzysztof Stanek
W dniach 21–24 czerwca zapraszamy na największe święto kultury ludowej w Polsce oraz jedyne tego typu wydarzenie w kraju,
którego echa szeroko rozchodzą się po świecie. Festiwal kazimierski, niezmiennie organizowany od 52 lat przez Wojewódzki
Ośrodek Kultury w Lublinie, jest jedynym tego rodzaju wydarzeniem adresowanym do wykonawców prezentujących w konkursie
folklor muzyczny niemal wszystkich regionów Polski. Biorą w nim
udział wytypowani drogą eliminacji regionalnych autentyczni
artyści ludowi wykonujący swój repertuar in crudo w kategoriach:
kapele, zespoły śpiewacze, instrumentaliści i śpiewacy. Z kolei
najmłodsi wykonawcy w niedzielny poranek zmierzą się w konkursie „Duży-Mały”, który pełni funkcję edukacji i animacji młodego
pokolenia, a także ukazuje festiwalowej publiczności liczne talenty
najmłodszych uczestników.
W ramach Klubu Festiwalowego zapraszamy na warsztaty śpiewu,
tańca ludowego, gry na instrumentach, spotkania z artystami
ludowymi oraz wystawy fotograficzne i projekcje filmów. Festiwalowi towarzyszą Targi Sztuki Ludowej – największa wystawa plenerowa wszystkich dyscyplin rękodzieła, gdzie prezentują swoje
wyroby najlepsi twórcy ludowi z całego kraju. Tradycyjnie podczas
festiwalu odbywa się Ogólnopolskie Seminarium Folklorystyczne,
poświęcone aktualnym zagadnieniom kultury ludowej, służące
także badaniu, ocenie i analizie stanu folkloru w Polsce.
Festiwal kazimierski już ponad pół wieku popularyzuje folklor,
przybliżając tradycje ludowe w obrzędach, zwyczajach, strojach
ludowych i dawnej zabawie. Jego przyszłość byłaby jednak niepewna, gdyby nie wsparcie wielu ludzi i instytucji, a szczególnie
Zarządu Województwa Lubelskiego, jak również Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z tej okazji przesyłamy serdeczne
podziękowania i pozdrowienia dla Panów Marszałków: Sławomira
Sosnowskiego i Krzysztofa Grabczuka oraz dla Pana Ministra
Piotra Glińskiego.
Serdecznie zapraszamy!

dyr. Artur Sępoch podczas
jubileuszowego 50 Ogólnopolskiego
Festiwalu Kapel i Śpiewaków
Ludowych

galeria

Ocean sztuki według

Malczewskiego
tekst Magda Mazurek | foto Seweryn Kuter
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O takiej postaci dziś powiedzielibyśmy,
że był ikoną swoich czasów. Ktoś inny
zamieniłby ikonę na legendę. Wspaniale
wyglądał na autoportretach, nieco bardziej
zwyczajnie na zdjęciach. Jacek Malczewski –
uosobienie narodowej melancholii przełomu
XIX i XX w., jeden z najbardziej rozpoznawalnych artystów Młodej Polski, wychowany w atmosferze narodowego mesjanizmu,
miłości do ojczyzny i fascynacji dziełami
Słowackiego i Mickiewicza. Fragment jego
twórczości możemy podziwiać na wystawie,
która od kwietnia jest czynna w Muzeum
Nadwiślańskim w Kazimierzu Dolnym.
Poza dziełami Jacka Malczewskiego możemy oglądać również prace takich artystów,
jak Marian Konarski, Anna Schumacher,
Małgorzata Góra-Dereszowska, Franciszek
Maśluszczak, Krzysztof Krzyr Raczyński, Jiří
Kubelka, Igor Yelpatov i Dusan Balaz. Grono
autorów nie jest przypadkowe – wyimki ich
twórczości i twórczości Jacka Malczewskiego
tworzą prywatną kolekcję, której właściciel
pragnie pozostać anonimowy.
Największą uwagę przyciągają jednak obrazy i rysunki, które wyszły spod ręki Malczewskiego. Artysta (1854–1929) pochodził
z Radomia, a z jego rodziną związane były
takie postaci, jak poeta Antoni Malczewski,
generał WP i minister spraw wojskowych
z czasów przewrotu majowego Juliusz Tadeusz Tarnawa-Malczewski, kompozytor Karol
Szymanowski, a także poeta i prozaik Jarosław

Iwaszkiewicz. W wieku 17 lat Malczewski zamieszkał w Krakowie, gdzie został wolnym
słuchaczem Szkoły Sztuk Pięknych i gdzie
miał częsty kontakt z Janem Matejką. Sporo
podróżował po Europie, przez dwa lata studiował w Paryżu. W wieku 33 lat założył rodzinę
w Krakowie. Główną osią jego zainteresowań
pozostawała sztuka. Był wykładowcą, angażował się w sprawy środowiska artystycznego Krakowa. Pozostawał w bliskich relacjach
m.in. ze Stanisławem Wyspiańskim, Teodorem Axentowiczem i Józefem Mehofferem.
W 1912 r. został rektorem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Okres I wojny światowej spędził w Wiedniu. Po powrocie dużo
wystawiał m.in. we Lwowie, który w tym
czasie miał znaczące środowisko artystyczne.
Mając siedemdziesiąt lat, zamieszkał w dworze
w Lusławicach, w którym obecnie mieszka
Krzysztof Penderecki. Jacek Malczewski zmarł
w 1929 roku. Został pochowany we franciszkańskim habicie tercjańskim w kościele na
Skałce w Krakowie, w Krypcie Zasłużonych.
Intelekt, wyobraźnia, charakterystyczny, uznawany za prekursorki styl prowadzenia pędzla, a także własna, autorska kreacja
składają się na oryginalną twórczość artysty,
który bez dwóch zdań był jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci świata sztuki
w Europie na przełomie XIX i XX wieku. Na
tematykę jego obrazów złożyły się doświadczenia artystyczne i życiowe, dając estetykę
malarską budowaną na pokładach intelektu.
magazyn lubelski (55) 2018
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Sytuacja geopolityczna i wydarzenia bieżące kształtowały jego potrzebę tworzenia, która zmaterializowała
się w kilku cyklach tematycznych. Na jeden z nich
miał wpływ mistycyzm, mesjanizm i utwory Słowackiego, dzięki czemu od dziesięcioleci możemy
inspirować się i podziwiać cykl obrazów z Elenai
z Eloe. Zmagając się z obsesją śmierci, Malczewski
stworzył malarską postać Thanatos, zaś wyrażając
swoje egzystencjalne rozterki – m.in. cykl z Zatrutą Studnią. To oczywiście duże uproszczenie, ale
pamiętajmy, że artyście tej miary badacze poświęcają kilkusetstronicowe publikacje, jak np. lubelska
badaczka życia i twórczości Malczewskiego prof.
Dorota Kudelska, która w 2008 roku opublikowała
książkę „Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna
Jacka Malczewskiego”.
A czego możemy spodziewać się na wystawie
zorganizowanej w Kazimierzu Dolnym? Na pewno
ekspozycji będącej mocnym akcentem w tegorocznym programie wystawienniczym w Polsce. Prezentacji mocno zróżnicowanej, a jednak niosącej
informację, kto jest jej autorem. Niektóre prace
mogą też zaskoczyć. A na pewno sprawić dużą radość oglądania nawet mało wyrobionym laikom.
„Wielka sztuka jest jak ocean głęboką. Malarstwo Jacka Malczewskiego”, Muzeum Nadwiślańskie
w Kazimierzu Dolnym, kurator wystawy – dr Seweryn Kuter. Wystawę można oglądać do 22 lipca
2018 r.
Korzystałam z książki prof. Doroty Kudelskiej
„Dukt pisma i pędzla. Biografia intelektualna Jacka
Malczewskiego”
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GALA
MODY
LUBLIN FASHION
t e k s t Pa t r y c j a C h y ż y ń s k a | f o t o M a k s y m Va s y l y e v
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Artysta, wizjoner, kreator – to nieliczne z określeń którymi możemy określić osobę Macieja
Zienia, jednego z najciekawszych polskich projektantów mody, który 9 czerwca pokazał swoją
kolekcją w Lublinie. Gala Mody Lublin Fashion 2018, która odbyła się w Centrum Spotkania
Kultur była również okazją do zaprezentowania związanych z Lublinem i Lubelszczyzną kolekcji
Aleksandry Zgubińskiej, Agnieszki Tokarz-Iwanek, Malva Florea a także firm produkujących
odzież - Bialkon i Łuksja.

Jednak niekwestionowaną gwiazdą wieczoru
był ulubieniec gwiazd oraz bodaj największa ikona
świata feshion w Polsce. Jego pasja związana modą
jest zakorzeniona w Lublinie, gdzie Maciej Zień
urodził się i dorastał. - Lublin to miasto które darzę
ogromnym sentymentem, to moje miasto rodzinne –
rodzinny dom, w którym spotykamy się podczas świąt
w gronie najbliższych. To miejsce które mnie stworzyło, to miejsce dla mnie szczególne, tym bardziej cieszy
mnie fakt, że w Lublin się tak pięknie rozwija, aż
serce rośnie – z duma podkreślił projektant. Swoje
pierwsze kroki stawiał w Lubelskim Liceum Sztuk
plastycznych, tu rozwijał swój zmysł estetyczny,
z którego narodziły się elegancja, paryski smak
i klasyczne fasony. Twierdzi, że nadają one styl
i osobowość każdej kobiecie I to one są wyznacznikiem jego stylu i znakiem rozpoznawczym jego
projektów. Twierdzi, że nadają one styl i osobowość każdej kobiecie
Maciej Zień pierwszą autorską kolekcję zaprezentował w wieku 17 lat na lubelskim konkursie
młodych projektantów „Prowokacje”, pieniądze na
materiały zdobył tworząc kompozycje kwiatowe.
Swoją pozycję na rynku zaznaczył w roku 2000,
dzięki autorskiej marce, która od początku istnienia niezmiennie kojarzy się z perfekcjonizmem,
elegancją oraz luksusem. Marka sygnowana jego
imieniem, stworzona została w hołdzie zmysłowości kobiecego ciała. - Dzisiejszy pokaz tworzą trzy
kolekcje – the best off moich ostatnich kolekcji. Chciałem pokazać przekrój mojej twórczości. Jak zwykle
źródłem inspiracji są dla mnie kobiety. Starałem się
wykorzystać dużo nowych technik zdobienniczych
- różnego rodzaju hafty, wyklejania, zdobienia, perły. Jest to dla mnie bardzo kreatywny proces a jedna
kreacja jest dla mnie inspiracją do kolejnej. Chodziło
mi o stworzenie pięknej, delikatnej atmosfery smooth –
powiedział projektant po pokazie.
Maciej Zień w swojej karierze został wyróżniony wieloma znaczącymi nagrodami. Na długiej liście znajdują się Złota Nitka, Złoty Wieszak,
Belvedere International Achievement Award, Doskonałość Mody Twojego Stylu, tytuł Najbardziej
Wpływowego Mężczyzny Gentelmana oraz Osobowość Roku. W 2014 roku, jako jedyny projektant
mody znalazł się na prestiżowej liście najcenniejszych gwiazd polskiego show-biznesu magazynu
Forbes. W ostatnim czasie idąc tropem światowych trendów Maciej Zień poszerzył swoją działalność o projektowanie wnętrz.
Lubelski pokaz zgromadził liczną publiczność,
a jego pomysłodawcą był Zbigniew Pakuła z agencji
Art Models.
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FUNDACJA
Jolanty Kwaśniewskiej

Lublinowi
tekst Patrycja Chyżyńska|foto Maksym Vasylyev

Była pierwsza dama RP Jolanta Kwaśniewska
11 maja spotkała się z seniorami w Domu Pomocy
Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty przy ulicy
Głowackiego w Lublinie, gdzie powstał Kącik Babci i Dziadka. To nowe miejsce sprzyjające integracji
osób starszych.
W ramach zrealizowanego projektu wyremontowano pomieszczenie stołówki zlokalizowanej na parterze budynku, zakupiono wyposażenie tej sali oraz
ustawiono na niej nową scenę z przeznaczeniem na
potrzeby organizacji spotkań z aktywnym udziałem
seniorów. – Jestem ogromnie podekscytowana i szczęśliwa, że mam przyjemność uczestniczenia w otwarciu
tego wyjątkowego miejsca. To jest nasz szósty projekt
w Polsce. Koszt inwestycji wyniósł 70 tysięcy złotych
i został sfinansowany przez naszą fundację oraz fundację „MetLife”. Mam nadzieję, że nowa inicjatywa
służyć będzie zarówno mieszkańcom DPS, jak i seniorom z najbliższego środowiska lokalnego – powiedziała
Jolanta Kwaśniewska, prezes Fundacji Bez Barier.
Kolejne Kąciki Babci i Dziadka powstaną wkrótce
w Radomiu i Łodzi. – Misją naszego domu jest to,
aby nasi mieszkańcy stali się częścią dzielnicy, parafii, częścią naszego miasta. Ta nowa sceneria wygląda
przepięknie. Mam nadzieję, że posłuży zarówno naszym seniorom, jak i dzielnicy oraz miastu – zaznaczył
Jarosław Zyśk, dyrektor DPS. Lubelski ośrodek jest
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jedną z najstarszych tego typu placówek w Lublinie.
Pierwszy mieszkaniec został tu przyjęty w 1957 r.
– Staramy się tworzyć otwartość dla domów pomocy
społecznej, otwierać się na środowisko, na społeczność
lokalną, na wszelkie inicjatywy międzypokoleniowe.
To też miejsce, gdzie spotykają się młodsi ze starszymi, odwiedzają nas dzieci. To miejsce, gdzie seniorzy
organizują wiele wspólnych uroczystości wspólnie ze
środowiskiem lokalnym. Cieszymy się, że mogą Państwo z nami uczestniczyć w otwarciu tego wyjątkowego
miejsca – domu, który będzie w jeszcze piękniejszej scenerii sprzyjać takim właśnie relacjom pokoleniowym
– podkreśliła Monika Lipińska, zastępca prezydenta
Lublina, która zajmuje się sprawami społecznymi,
w tym polityką senioralną.
Od 2012 roku kierowana przez Jolantę Kwaśniewską fundacja skupiła się szczególnie na pomocy
i wsparciu osób starszych. – Chcemy w ten sposób
oswajać starość, aby na tym ostatnim przystanku życia
stworzyć przestrzeń, która będzie namiastką domu.
W polskich domach pomocy społecznej często brakuje
takiego ducha, domowej atmosfery i myślenia o człowieku. Dla dzieci zawsze pieniądze się znajdą, dla
młodzieży jest mnóstwo programów, natomiast starość
jest samotna i to jest najstraszniejsza rzecz – dodała
była Pierwsza Dama.

zaprosili nas

Światowy Zjazd Absolwentów KUL

To był najlepiej zorganizowany event w ciągu ostatnich lat w Lublinie. Ponad trzy tysiące uczestników, którzy przybyli z całego
świata, zastali swoją uczelnię w dobrej kondycji – kultywującą
tradycję i otwartą na nowoczesność. Przez dwa dni obchodzący w
tym roku stulecie swojego istnienia KUL przyciągał piknikowo-ogrodową atmosferą, klimatycznymi wieczorami muzycznymi na
dziedzińcu uniwersytetu (m.in. występ zespołu KROKE i Anny
Marii Jopek), szampanem, gigantycznym tortem, krótkim, ale
serdecznym toastem wzniesionym przez ks. rektora prof. Antoniego
Dębińskiego, wystawami, otwartymi drzwiami poszczególnych
katedr, jubileuszowymi wykładami, dyskusjami oraz tym, co najważniejsze – spotkaniami z dawno niewidzianymi znajomymi z
czasów studiów. Były wzruszenia, niekończące się opowieści i często
słyszane w tych dniach pytania: – Przypomnij, jak się nazywasz,
kiedy zacząłeś, kiedy skończyłeś... Wielkie brawa dla organizatorów
za te dwa niezwykłe dni. (gs) foto Tomasz Koryszko
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Za nami pierwsza edycja ogólnopolskiego World Class Cocktail
Festival, odbywającego się w kilkunastu miastach. To jedyne tego
typu wydarzenie dające możliwość odkrycia koktajlowych klasyków,
które na stałe wpisały się w popkulturę. Na przykład popularny
Cosmopolitan zawdzięcza swoją sławę bohaterkom filmu „Seks w
wielkim mieście”, zaś kultowy dziś Manhattan spopularyzowała
Marilyn Monroe w „Pół żartem, pół serio”. Koktajlową ucztę dla
podniebienia w ramach Cocktail Festival zwieńczył krajowy finał
konkursu barmańskiego World Class 2018 z udziałem najlepszych
polskich barmanów, który miał miejsce w Warszawie. W Lublinie festiwal rozpoczęło spotkanie dziennikarzy i blogerów w nowo
otwartej restauracji „Studnia” przy Krakowskim Przedmieściu. Nad
stołem unosił się zapach świeżych ziół, truskawek i wszelkich niezbędnych w sezonie letnim koktajlowych dodatków. (maz)

Otwarcie
biblioteki na poziomie

(B. Wijatkowska)

Festiwal Kultury
Koktajlowej

(FOTOSTROBI)
(pod)

zaprosili nas

A właściwie – na kilku poziomach, ponieważ wnętrze budynku 40.
filii Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie intryguje m.in. dwoma antresolami. Prowadzące na nie schody,
a także różnej wielkości regały i mieszczące się w nich siedziska
nadają temu miejscu wyjątkowy charakter. Na początku czerwca
odbyło się oficjalne otwarcie biblioteki przy ulicy Sławin. Nowa
placówka ma służyć przede wszystkim mieszkańcom tej dzielnicy.
I już widać, że będą chętnie z niej korzystać – zaraz po zakończeniu
oficjalnej części uroczystości pojawiały się kolejne osoby pytające o
możliwość założenia karty czytelnika. – Takie miejsca są potrzebne
w każdej dzielnicy – powiedziała Dominika Knap, mieszkanka
Szerokiego. – A dotąd nie było tu żadnej instytucji kulturalnej. Na
czytelników oprócz książek czekają też czasopisma, audiobooki i
stanowiska komputerowe. To niebanalne wnętrze zaprojektował
Grzegorz Kłoda, który jest również autorem aranżacji biblioteki
przy ulicy Relaksowej. (Marlena Lesiuk)
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Fallaci, Torańska
– portret podwójny

(TomaszPranagal)
Bosiacki)
(Robert

XII Ogólnopolski Turniej
Nalewek

(Seweryn Gajek)

zaprosili nas

W Dworze Anna w podlubelskich Jakubowicach Konińskich odbyła W restauracji Szeroka w Lublinie miało miejsce spotkanie z prosię XII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Nalewek. W konkursie zaikiem, poetą i dramaturgiem – Remigiuszem Grzelą, który zabyło ocenianych kilkadziesiąt trunków. Kapitule konkursowej prze- prezentował swoją nową książkę „Podwójne życie reporterki. Fallaci.
wodniczyła Zofia Czernicka, a w jury zasiedli m.in. Anna Kalata, Torańska”. Pisarz, który przez wiele lat był związany z Polskim
Sebastian Wątroba i Artur Szpilka. Niekwestionowanym królem Radiem oraz telewizją publiczną, przejechał tysiące kilometrów
nalewek został Marek Dyrka, który zdaniem jury przygotował śladami Fallaci i Torańskiej. W ten sposób powstał portret dwóch
najlepszą nalewkę – czeremchowy gaj oraz otrzymał wyróżnienie wielkich dziennikarek i epoki, w której żyły i którą próbowały opiza dereniówkę. Nie zabrakło licznych atrakcji, jak pokaz walk ry- sać. Nigdy się nie spotkały, ale miały jeden cel: pomóc zrozumieć
cerskich w wykonaniu Stowarzyszenia Chorągiew Zamku w Zawie- otaczający nas świat. Obydwie do poziomu dziennikarskiej perfekcji
przycach oraz Regimentu Artylerii Książęcego Domu Radziwiłłów wyniosły sztukę wywiadu. Włoszka Oriana Fallaci pracowała m.in.
z Terespola nad Bugiem czy koncert zespołu PAWKIN. Przez jako korespondentka wojenna w Wietnamie. Pisała dla najbardziej
cały wieczór gospodarze dworu Anna i Kazimierz Gajkowie oraz znanych tytułów prasowych na świecie, zasłynęła krytyką współwolontariusze zbierali datki na Hospicjum im. Małego Księcia w czesnego islamu. Z kolei Teresa Torańska pracowała m.in. dla
Lublinie. Jedną z kwestujących była aktorka Magdalena Różczka. „Kultury”, „Dużego Formatu”, „Newsweek Polska”. Była autorką
Turniej zgromadził blisko 500 gości ze świata polityki, biznesu, bestsellerowej książki „ONI” – wywiadów z byłymi komunistycznauki, kultury i sztuki. (pat)
nymi decydentami i dygnitarzami. (pat)
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Początek czerwca to tradycyjnie czas lubelskich seniorów. Podczas
inauguracji VII Lubelskich Dni Seniora prezydent Krzysztof Żuk
przekazał seniorom klucz do bram miasta. Otwarcie uświetniły
swoimi występami zespoły, m.in. Sławiniacy, Pasjonatta i lubelskie Czaderki. W ciągu pięciu dni dla najstarszych mieszkańców
Lublina przygotowano ponad 200 wydarzeń, co świadczy o tym,
że Lublin docenia i pamięta o swoich seniorach, których witalność
i kreatywność nieustannie zaskakują. Organizowana cyklicznie
akcja ma na celu popularyzację różnych form aktywności osób w
wieku 60 plus – prowadzenie aktywnego trybu życia, poszerzanie
wiedzy, rozwijanie pasji, a także integrowanie się ze środowiskami
rówieśników. Temu też były poświęcone spotkania tematyczne,
turnieje warcabowe, warsztaty komputerowe, warsztaty plastyczne,
wykłady, prezentacje multimedialne, spotkania autorskie, gry
integracyjne, zajęcia rekreacyjno-ruchowe, spotkania muzyczno-kabaretowe. (pat)

Ulica imienia Jana Gilasa

(Maksym Vasylyev

VII Lubelskie Dni Seniora

(FOTOSTROBI)
(pat)

zaprosili nas

24 maja 2018 r. w Lublinie miała miejsce uroczystość nadania
odcinkowi ulicy Bernardyńskiej imienia Jana Gilasa. Spotkanie
połączone z odsłonięciem tablicy zostało zorganizowane na wniosek
Janusza Malinowskiego, publicysty i wydawcy, który od kilku lat
wnioskował o nazwanie jednej z ulic miasta imieniem bohaterskiego pracownika lubelskiego magistratu. Podczas niemieckiego
bombardowania 9 września 1939 r. woźny Zarządu Miejskiego
Jan Gilas wyniósł z ratusza niewypał niemieckiej bomby, która
spadła na budynek, przebiła się przez dach i dwa piętra, ale nie
wybuchła. Nadludzki wysiłek, stres i zagrożenie kolejnym bombardowaniem sprawiły, że woźny zaraz po wyniesieniu bomby na ulicę
zmarł na zawał serca. Miał niespełna 38 lat. Wydarzenie uwiecznił
na fotografii Edward Hartwig. Podczas uroczystości przemówili
prezydent Lublina Krzysztof Żuk oraz synowa i wnuki bohatera,
którzy przybyli w ten szczególny dzień z całej Europy. Dalsza
część spotkania kontynuowana była w ratuszu miasta, gdzie przedstawiono prezentację opisującą heroiczny wyczyn patrona ulicy.
– Lublin to najpiękniejsze miasto na świecie! Niech żyje moje
miasto Lublin! – powiedziała synowa bohatera Anna Gilas-Triadou.
(Maksym Vasylyev)
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czerwiec/lipiec 2018
16 czerwca – 7 lipca

28 czerwca – 1 lipca

ZAMOŚĆ
Zamojskie Lato Teatralne

LUBLIN
Wschód Kultury - Inne Brzmienia
Art’n’Music Festival 2018

Błonia pod Zamkiem, godz. 16:30

22 czerwca

29 czerwca

LUBLIN
Lubelski wzór 2018 Dizajn + Biznes

LUBLIN
Mistrzostwa Polski w Akrobatyce
Powietrznej 2018

Ventrum Spotkania Kultur

Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1,
godz. 10:00

Plac Teatralny 1

22 - 24 czerwca

29-30 czerwca

CHEŁM
Festiwal Niezła Sztuka

DZIERZKOWICE
Kraśnik Blues Meeting

Plac Łuczkowskiego

Stadion oraz rynek w Dzierzkowicach

1 lipca

22 czerwca

NAŁĘCZÓW
X Forum Kobiet Aktywnych

LUBLIN
Święto Dzielnicy Czuby Południowe 2018

Park zdrojowy w Nałęczowie, aleja Kasztanowa 8, godz. 11:00 - 22:00

Park Jana Pawła II , godz. 16:00

7 lipca

22 czerwca

LUBLIN
Rdzawy Jaco – Warsztaty Deskorolki,
Centrum Spotkania Kultur

LUBLIN
Galeria Sztuki WIRYDARZ

Wernisaż wystawy malarstwa Waldemara
Jerzego Marszałka „Wariacje”, ul.Grodzka 19,
godz.18:00

Plac Teatralny 1, godz. 16:00

8 lipca

23 czerwca
RADAWIEC DUŻY
Polskie Skrzydła VII Spotkanie Modelarzy

BORKI
III Bieg Pamięci Dywizjonu 303,

Aeroklub Lubelski Sekcja Modelarska
Radawiec RC, godz. 11:00

ul. Wojska Polskiego 41, godz. 8:30

23 czerwca,

12 lipca – 15 lipca

LUBLIN
Jubileusz 70 lat Zespołu Pieśni i Tańca
„Lublin”

KAZIMIERZ DOLNY
Kazimiernikejszyn 2018

ul. I Armii Wojska Polskiego 3, godz. 18:00

26-29 lipca
LUBLIN
Carnaval Sztukmistrzów

Stare Miasto w Lublinie
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