






Lato to okres, kiedy jest za gorąco, aby robić to, na co w zimie 
było za zimno – filozoficznie stwierdził jeden z autorów 
publikujących na łamach satyrycznego czasopisma „Szpilki” 
w 1962. Od tamtej pory minęło trochę czasu, ale na szczęście 
lato powraca każdego roku, rozpieszczając nas słońcem, ciepłym 
powiewem wiatru i spowitym w lipcowe słońce krajobrazem. 
Ma być miło, ale to nie znaczy, że czas wakacji zwalnia nas od 
myślenia. 

Nasz okładkowy gość to wyjątkowa osoba - prezydent Lublina 
Krzysztof Żuk, z którym rozmawiamy o tym, co udało się 
zrealizować w polityce miasta i jakie są plany na przyszłość. 
Z kolei członkowie chełmskiego zespołu hard rockowego RDZA 
zarażają nas swoją nieprawdopodobną energią i pomysłem 
na życie, udowadniając, że zwłaszcza dinozaury muzyki mogą 
tworzyć niebywałe rytmy, stając się tym samym klasykami 
w sile wieku. Piękny wiekowo jest też zespół Kaniorowców – 
siedemdziesięciolatek, który ciągle porywa artystów od pięciu 
lat w górę. Jak widać nowy numer LAJF-a to siła dobrej energii 
na całe wakacje. 
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Nad Bystrzycą
Ma ponad 70 km długości i jest najdłuższym lewobrzeżnym dopływem Wie-

prza. Bystrzyca wypływa w Sułowie w gminie Zakrzówek, a do Wieprza uchodzi 
w Spiczynie. Rzeka jest zasilana przez pięć dopływów: Kosarzewkę, Krężniczankę, 
Czerniejówkę, Czechówkę i Ciemięgę. Najciekawszy fragment Bystrzycy zaczyna 
się w okolicach starego młyna w Osmolicach, skąd można dopłynąć do Zalewu 
Zemborzyckiego. Niezbyt głęboka, często schowana wśród drzew, wije się malow-
niczo wśród pól i łąk Lubelszczyzny. Pobyt nad Bystrzycą to duża frajda nie tylko 
dla kajakarzy, ale też dla wędkarzy ze względu na pływające tu pstrągi, lipienie 
i szczupaki. Uwaga, można tu spotkać również żółwie błotne. (maz)

Wieża ciśnień w Chełmie
Niedostępna niczym twierdza, zabytkowa już 

wieża ciśnień w Chełmie powstała na terenie 
dawnego zespołu szpitala wojskowego na rogu 
ulic Księdza Ignacego Skorupki i Hrubieszow-
skiej. Okres jej powstania datuje się na rok 
1892, kiedy budowano cały kompleks rosyj-
skiego szpitala garnizonowego. Ponieważ obiekt 
posiadał własną, niezależną sieć wodociągową, 
wieża ciśnień była jednym z najważniejszych jej 
elementów. Wieża posiada nitowany zbiornik 
o pojemności 5 tys. litrów. Obok w przymu-
rówce znajduje się pomieszczenie dla agregatu 
prądotwórczego, który był i jest zapasowym 
źródłem energii elektrycznej w sytuacji braku 
napięcia z sieci państwowej. Wcześniej agregat 
zasilał w energię elektryczną cały kompleks woj-
skowy, w tym napędzał pompy wodne, które 
podawały wodę do zbiornika. (pat)

tygiel

Stary Browar w Zwierzyńcu
To niezwykłe miejsce, położone w centrum zabytkowej części Zwierzyńca, powsta-

ło na początku XIX w. z inicjatywy Stanisława Kostki Zamoyskiego. Obiekt został 
wzniesiony na planie podkowy z asymetrycznym budynkiem suszarni słodu, przy której 
znajduje się znaczących rozmiarów komin. Wewnątrz browaru można zobaczyć: ma-
szyny warzelni, suszarni słodu, fermentowni, a także słodownię i magazyny. Wszystko 
w takim stanie, jakby przed chwilą zostało oddane do użytku. Losy browaru były dość 
burzliwe. W okresie I wojny światowej został niemal doszczętnie zniszczony. Produkcja 
została wznowiona w okresie międzywojennym, Zamoyscy promowali swoje wyroby 
na terenie całego kraju, a autorem jednego z plakatów reklamowych pochodzących 
z tego czasu był wybitny malarz Wojciech Kossak. Obecnie w zwierzynieckim browarze 
znajduje się muzeum browarnictwa. Odwiedzający mają okazję zapoznać się z trady-
cyjnymi metodami produkowania piwa oraz z historią tego miejsca. (pat)

(pod)

(pat)

(pod)
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tygiel

Dwór w Lubartowie
Kameralne Muzeum Ziemi Lubartowskiej 

już zgromadziło ponad 2500 eksponatów, zdjęć 
i dokumentów związanych z historią Lubar-
towa i okolic. Ten niewielki oddział Muzeum 
Lubelskiego mieści się w XIX-wiecznym 
dworku, którego fasada wspiera się na czte-
rech stylizowanych kolumnach. Placówka słu-
ży regionalistom i lokalnym twórcom, a także 
młodzieży szkolnej. Częścią stałej wystawy jest 
prezentacja zbioru zdjęć dawnego Lubarto-
wa oraz wyrobów lubartowskiej fajansarni 
z lat 1840–1850. (maz)

Neogotyk w Rykach
Zwraca na siebie uwagę swoją strzelistością i neogotycką formą. 

Przejeżdżając przez Ryki, trudno nie zwrócić na niego uwagi, gdyż 
kościół pw. Najświętszego Zbawiciela znajduje się tuż przy drodze 
krajowej S17. Twórcą projektu jest Józef Pius Dziekoński – archi-
tekt i konserwator zabytków, przedstawiciel modnego w XIX w. 
historycyzmu, pierwszy dziekan Wydziału Architektury Politechniki 
Warszawskiej. Był niezwykle płodnym architektem, autorem ponad 
80 projektów, z czego większość stanowiły koncepcje architekto-
niczne budowli sakralnych (duża ich część powstała na terenie dzi-
siejszej Lubelszczyzny). Józefa Piusa Dziekońskiego określa się jako 
prekursora tzw. stylu wiślano-bałtyckiego. (maz)

Off-road po lubelsku Z SIECI

Jak Lubelszczyzna długa i szeroka, wszędzie są szlaki offroadowe wykorzystywane podczas zawodów sportowych i na potrzeby re-
kreacji. Warunki są dwa – po pierwsze sprawdzamy swoje umiejętności, jeżdżąc specjalnie przygotowanymi pojazdami terenowymi lub 
quadami, a po drugie – nie może być za łatwo. Offroadowcy najchętniej wybierają drogi szutrowe, kamieniste, błotne, niezbyt równe, 
z licznymi przeszkodami. Na Lubelszczyźnie jest ponad 200 tras do uprawiania off-roadu, m.in. w okolicach Gołębia, Lubartowa, 
Okuninki, Żółkwi, Włodawy czy Zamościa. Jedną z najdłuższych jest licząca ponad 120 km trasa w Lasach Janowskich. Szczegółowy 
wykaz tras na: https://pl.wikiloc.com/szlaki/off-road/poland/lublin-voivodeship (maz)

(sta)

(sta)

(maz)
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z okładki

O bilansie zysków i strat, rozwoju Lublina, 
efektach przemyślanych strategii, ale 

i o codziennych spacerach po mieście z dr. 
Krzysztofem Żukiem, prezydentem Lublina, 

rozmawia Piotr Nowacki, foto archiwum.

– Ponad cztery lata temu gościł Pan na łamach na-
szego magazynu. Rozmawialiśmy o tym, co udało się 
zrealizować do tamtej pory. Mówił Pan m.in. o prze-
budowie placu Litewskiego. To się udało. A co z ko-
lejnymi inwestycjami? Jak wypada bilans po kolejnych 
czterech latach?
– Rozpoczynając drugą kadencję, posłużyłem się meta-
forą przywołującą symbol domu. W ciągu pierwszych 
czterech lat udało nam się zbudować fundamenty nasze-
go domu, jakim jest Lublin. Kolejne cztery lata to jego 
urządzanie, zadbanie o wnętrze, czyli wygodę i jakość 
życia. Patrząc na to, jak wygląda dziś nasze miasto i jego 
przestrzenie, myślę, że możemy być zadowoleni z tego, 
gdzie mieszkamy. W kolejnych latach chcemy zadbać 
o najbliższe otoczenie tego domu. Jeśli oczywiście miesz-
kańcy zaufają mojej skuteczności i ponownie powierzą 
mi misję kierowania ich miastem. 

– A konkretnie? Jak przedstawia się bilans zysków 
i strat?
– Zdecydowanie wychodzimy na mocny „plus”. 
Dziś Lublin jest dobrze skomunikowany, właśnie 
oddaliśmy dla ruchu al. Tadeusza Mazowieckie-
go (przedłużenie ul. Bohaterów Monte Cassino), 
która będzie służyła mieszkańcom jako dojazd do 
obwodnicy miasta i połączenie dzielnic południo-
wych z północnymi. Realizujemy duże inwestycje 
z udziałem środków europejskich, dzięki którym 
zdecydowanie usprawni się poruszanie po mieście. 
Z myślą o komforcie kierowców realizujemy prze-
budowę ul. Choiny, przedłużenie Dywizjonu 303 
czy skrzyżowania ulic Krochmalnej z Diamentową. 
Z myślą o jakości przestrzeni przystąpiliśmy do 
rewitalizacji placu Litewskiego i deptaka. Dziś to 
zupełnie nowe miejsca z nowoczesną infrastrukturą 
służącą spędzaniu czasu przez mieszkańców. Multi-
medialna fontanna, na której wyświetlane są pokazy, 
co wieczór gromadzi setki, a nawet tysiące widzów. 
Ważną dla miasta inwestycją była modernizacja Sta-
dionu Lekkoatletycznego, który po kilkudziesięciu 
latach gościł wybitnych sportowców zgromadzonych 
podczas Mistrzostw Polski Seniorów. Wielu z nich 
zachwycało się zarówno nową infrastrukturą, jak i at-
mosferą, którą mogliśmy poczuć przez tych kilka dni 
lipca. Niesamowite sportowe emocje towarzyszyły 
nam także podczas Mistrzostw Europy U21 i wielu 
imprez pływackich w nowoczesnym Aqua Lublin. 

– Co w takim razie poczytuje Pan jako największe 
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osiągnięcie w ostatnim okresie w Lublinie?
– Myślę, że poza inwestycjami, mieszkańcy zapamię-
tają wyjątkowy rok obchodów Jubileuszu 700-lecia 
nadania Lublinowi praw miejskich. Ten całoroczny 
festiwal stworzyliśmy wspólnie i wspólnie uczestni-
czyliśmy w jego wydarzeniach. Wywołał on ogromną 
dumę i modę na Lublin. 

– A co odczytuje Pan jako porażkę?
– Żałuję, że pomimo prób, tylko w części udało mi się 
zbudować ponadpolityczne porozumienie sił tworzących 
Radę Miasta. Większość radnych mnie wspierała, żału-
ję że radni klubu PiS, mimo wielokrotnie wyciąganej 
ręki w ich kierunki, konsekwentnie głosowali przeciwko 
wszystkim budżetom i przeciwko wszystkim projek-
tom, które tak służą mieszkańcom. Chciałbym, żebyśmy 
wszyscy czuli, że Lublin to przede wszystkim mieszkań-
cy i ich dobro, a nie przeniesiona na szczebel lokalny 
polityka warszawska. 

– Często w swoich wypowiedziach odnosi się Pan 
do potencjału Lublina jako miasta akademickiego. 
Dlaczego miasto nie podejmuje działań, żeby zapobiec 
emigracji młodych ludzi?
– Wszystkie miasta akademickie borykają się z tym 
samym problemem. Mając co roku kilkanaście tysięcy 
absolwentów, nie mamy możliwości zagospodarowania 
ich wszystkich. Zależy nam na tym, żeby w Lublinie 
zostawali najlepsi, a ci, którzy już wyjechali, chcieli tu 
wrócić. Poza szeregiem działań realizowanych w tym 
kontekście, jak stypendia czy wspieranie tworzenia mi-
kroprzedsiębiorstw dla młodych, największe znaczenie 
ma dostępność dobrej, ciekawej pracy, a taka może być 
dostępna tylko dzięki rozwojowi lubelskich firm i pozy-
skiwaniu nowych inwestorów tworzących nowe miej-
sca pracy. I ten cel konsekwentnie realizujemy z coraz 
większymi sukcesami. Dodam, że mamy już w Lublinie 
przypadki co najmniej dwóch firm informatycznych, 
które otworzyły tu swoje oddziały tylko dlatego, że ich 

pracownicy w innych miastach Polski chcieli wrócić do 
Lublina. Gospodarka Lublina jest w świetnym okresie 
rozwoju, dzięki zrealizowanym inwestycjom, przedsię-
biorcom, którzy decydują się tu założyć swój biznes, 
wciąż pozostajemy w pierwszej lidze polskich miast, 
a bezrobocie w Lublinie spadło do najniższego poziomu 
od okresu transformacji – 6%. Duże znaczenie ma dla 
absolwentów naszych uczelni możliwość skorzystania 
z oferty zatrudnienia od razu po studiach lub w trakcie 
ich kończenia. Dlatego stawiamy na współpracę na-
uki i biznesu, tak by młodzi ludzie mogli decydować 
o przyszłym zawodzie, biorąc pod uwagę późniejsze 
zatrudnienie. 

– Społeczeństwo Lublina starzeje się w zastraszającym 
tempie. Może to jednak za mało? 
– Nasze działania skupiają się zarówno na przyciąganiu 
studentów, jak i kreowaniu dobrego rynku pracy. Dba-
my o to, by Lublin był atrakcyjnym miastem do życia. 
Stale inwestujemy w infrastrukturę i oświatę. Chcemy, 
by młode rodziny miały zagwarantowane miejsca dla 
swoich dzieci zarówno w żłobkach, jak i przedszkolach, 
dajemy im także wsparcie w postaci dofinansowania 
do pobytu w tych placówkach, wprowadziliśmy także 
bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży komunikacją 
miejską. W ten sposób chcemy odciążyć budżety ro-
dzinne i dawać zachętę do tego, by swą drogę kariery 
budować w Lublinie. 

– Rozmawiamy podczas największej imprezy „eks-
portowej” Lublina, jaką bez wątpienia jest Carnaval 
Sztukmistrzów. Z czego jeszcze Lublin jest znany poza 
Lubelszczyzną?
– Carnaval jest jednym z wielkich festiwali, których co 
roku w Lublinie mamy kilka. Mam tu na myśli Noc 
Kultury, Jarmark Jagielloński, Europejski Festiwal Sma-
ku i inne. To dzięki kulturze dziś w Polsce jesteśmy naj-
bardziej rozpoznawani właśnie przez pryzmat świetnej, 
nieszablonowej oferty. O Lublinie mówi się też często 

Dr Krzysztof Żuk, rocznik 1957. Pochodzi 
z Krasnegostawu, ukończył I LO w Świdniku. 

Ekonomista, samorządowiec, od 2010 r. prezydent 
Lublina. Od zawsze jego pasją jest ekonomia, 

w wolnym czasie lubi sięgać po najnowsze 
publikacje naukowe związane z makroekonomią, 

ale też publikacje historyków czy ludzi związanych 
z Lublinem. W wolnym czasie jeździ na rowerze 

i pracuje w ogrodzie. Lubi zwierzęta. W ubiegłym roku 
przygarnął porzuconego kota, ma suczkę Leję. 
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w kontekście dynamicznego rozwoju gospodarczego, 
który możemy obserwować w ostatnich latach. Inne 
miasta zazdroszczą nam skuteczności w pozyskiwaniu 
środków europejskich i inwestycji, które tak zmieniają 
Lublin. 

– Deklaruje Pan, że wydarzenia kulturalne mają być 
magnesem przyciągającym inwestorów. Tymczasem 
pomimo istnienia strefy ekonomicznej ciągle brakuje 
tzw. „kopa” inwestycyjnego w Lublinie. Przykładowo 
w Niepołomicach są fabryki Coca-Coli i MAN-a, we 
Wrocławiu Volvo, a w Rzeszowie inwestuje kapitał 
amerykański. Czego brakuje Lublinowi? Co jest ba-
rierą dla zewnętrznych inwestorów?
– Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Lublin od 2010 
roku przeżywa boom inwestycyjny, zarówno pod wzglę-
dem miejskich inwestycji, jak i projektów biznesowych. 
Popatrzmy tylko na ostatni rok, który był owocny za-
równo dla nowych inwestycji, jak i rozwoju biznesu 
w mieście. Bezrobocie osiągnęło najniższy poziom od 
okresu transformacji, spadając do 6%. W Lublinie pa-
nował przyjazny klimat dla prowadzenia działalności 
gospodarczej, co zaowocowało dużą popularnością Plat-
formy Startowej „Connect” i inkubatorów przedsiębior-
czości, które wspierały rozwój ekosystemu startupowego. 
Zbudowany ponad rok temu Invest-in-Lublin.com, 
który prezentuje ofertę inwestycyjną Lublina inwe-
storom polskim i zagranicznym, zyskał popularność 
równą stronom najaktywniejszych graczy na polskim 
rynku – Wrocławia czy Trójmiasta. W ostatnim czasie 
nasze miasto zostało wybrane przez kolejnych osiem 
firm z branży BSS, w tym przez jednego z największych 
dostawców usług finansowo-księgowych – firmę Vistra. 
Cieszy nas również dynamiczny rozwój oddziału Conver-
gys w Lublinie, który został wybrany przez Samsung 
Electronics Polska do obsługi linii wsparcia sprzeda-
żowego na rynku polskim. Ponadto, nowe inwestycje 
biurowe sprawiły, że podaż nowoczesnej powierzchni 
biurowej klasy A i B osiągnęła niemal 200 000 m2, co 
oznaczało wzrost o 20% rok do roku i osiągnięcie 8. 
pozycji w kraju wśród największych rynków nowocze-
snej powierzchni biurowej kosztem Szczecina. Dlatego 
też główna nagroda w kategorii „Emerging City of the 
Year – Poland”, czyli „Wschodzące miasto roku” trafiła 
do Lublina. Wyróżnienie CEE Shared Services Awards, 
za wkład w rozwój sektora usług biznesowych, jest rok-
rocznie przyznawane miastom przez środowisko branży 
BSS w Europie Środkowo-Wschodniej. Odrodzenie 
lubelskiego przemysłu po trudnych czasach przełomu 
XX i XXI wieku możliwe było przede wszystkim dzięki 
utworzeniu Specjalnej Strefy Ekonomicznej Lublin. 
Nakłady na zrealizowane na jej terenie inwestycje prze-
kroczyły już 1,5 mld zł, a liczba inwestorów sięgnęła 
64. W mieście ulokowało się dziewięć nowych przed-
siębiorstw przemysłowych, a kolejne sześć dokonało 
znacznych reinwestycji, m.in. Lubella i MW Lublin. 
W Lublinie powstanie Centrum Inteligentnego Prze-
mysłu. Chcąc wspierać rozwój ekosystemu przemysłu 

motoryzacyjnego i maszynowego, w sposób analogiczny 
do odnoszącej sukcesy Lubelskiej Wyżyny IT powoła-
liśmy Lubelską Wyżynę Motoryzacyjno-Maszynową. 
Wzrost podaży hal przemysłowych i magazynowych 
w Lublinie był imponujący – w ciągu roku zwiększył 
się aż o 44%, do 160 000 m2. Kluczowa infrastruktura 
komunikacyjna dla przemysłu w mieście i jego okoli-
cach jest wciąż rozbudowywana, dlatego spodziewamy 
się, że w kolejnych latach Lublin będzie jeszcze częściej 
wybierany jako miejsce inwestycji przedstawicieli no-
woczesnego przemysłu.

– Przeciwnicy zarzucają Panu zadłużanie miasta.
– Lublin w ostatnich latach przeszedł prawdziwą 
rewolucję inwestycyjną. Nadrabialiśmy zaległości 
z poprzednich lat, kiedy inne miasta już inwestowały 
w infrastrukturę. W trakcie minionej kadencji zain-
westowaliśmy ponad 3,5 mld zł, z czego 1,5 mld zł 
stanowiły środki europejskie, a w tej kadencji inwestycje 
sięgają kolejnych 2 mld zł. Średnio rocznie przezna-
czamy na ten cel 1/5 budżetu miasta. Środki, które 
pożyczaliśmy, pracują na rzecz rozwoju miasta. Dzięki 
nim zbudowaliśmy lotnisko, Lublin jest lepiej skomu-
nikowany, łatwiej o pracę, a mieszkańcy mają dostęp 
do zróżnicowanej i na wysokim poziomie oferty kul-
turalnej czy sportowej. Mieliśmy i mamy do czynienia 
z kumulacją wydatków inwestycyjnych wspomaganych 
finansowaniem zwrotnym, mając wkład własny, mamy 
możliwość konsumowania środków unijnych. Warto 
dodać, że zdecydowaną większość kredytów zaciągamy 
w międzynarodowych instytucjach finansowych – Eu-
ropejskim Banku Inwestycyjnym oraz Banku Rozwoju 
Rady Europy, finansowanie w tych instytucjach należy 
obecnie do najtańszych zewnętrznych źródeł finanso-
wania dostępnych dla samorządów. Nie bez znaczenia 
jest także fakt, że 700 mln zł obecnego długu Lublina 
to dziedzictwo po poprzednich latach, kiedy w Lubli-
nie zrealizowano inwestycje na kwotę ok. 1,5 mld zł. 
W trakcie moich dwóch kadencji dług Lublina wzrósł 
o 650 mln zł, a majątek miasta podwoił się do 6 mld 
zł. To znacząca różnica pokazująca, że każda pożyczona 
złotówka wygenerowała majątek miasta o wartości 3 zł. 

– Jak często chodzi Pan po mieście?
– Codziennie, bardzo często pieszo przemieszczam 
się pomiędzy spotkaniami. Lubię rozmawiać z miesz-
kańcami i obserwować codzienne życie miasta. 

– A na co zwraca Pan największą uwagę? 
– Najczęściej na rzeczy, które wymagają interwen-
cji. Zwykle po drodze dzwonię do dyrektorów od-
powiadających za poszczególne obszary i zgłaszam 
potrzebę jeszcze pilniejszego przyjrzenia się pewnym 
tematom. Może to wyglądać trochę na „ręczne ste-
rowanie”, ale wynika to wyłącznie z troski o jakość 
przestrzeni naszego miasta. 

– Co ostatnio przykuło Pana uwagę, co wymagało 
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natychmiastowej interwencji?
– Mieliśmy kłopoty z firmą odpowiedzialną za ko-
szenie trawników, która na samym początku sezo-
nu, kiedy pracy było najwięcej, zerwała kontrakt. 
Przez długi czas mieliśmy problem z wyłonieniem 
następcy. Wolałbym, żebyśmy nie musieli zmagać 
się z takimi problemami. 

– Jakiej kampanii wyborczej się Pan spodziewa?
– Liczyłem na kampanię merytoryczną, dyskusję 
o potrzebach Lublina, o tym, jak odpowiedzieć na 
potrzeby mieszkańców, ale póki co widzę w niej tylko 
politykę i uszczypliwości. Możemy jednak rozma-
wiać i w taki sposób, pytanie tylko, jaka z tego jest 
korzyść dla mieszkańców. 

– Będzie bardziej merytorycznie czy emocjonalnie? 
– Nie powiedziałbym, że emocjonalnie, na pewno też 
nie merytorycznie, na pewno politycznie. 

– Na czym opiera się Pański program wyborczy, co 
może nas zaskoczyć? Jakie będą najważniejsze punkty 
programu? Na co mieszkańcy Lublina mogą liczyć?
– To jest kontynuacja strategii, którą przyjęliśmy 
i konsekwentnie realizujemy. Ona prowadzi Lublin 

z pozycji zapomnianego miasta na wschodzie Polski, 
jakim był jeszcze kilkanaście lat temu, do roli nowo-
czesnej metropolii służącej całemu regionowi, która 
jednocześnie jest bardzo przyjazna dla mieszkańców. 
Mój program będzie się skupiał na tych obszarach, 
które są kluczowe, by dokończyć plan na Lublin, 
który tworzyliśmy wspólnie z mieszkańcami. 

– Czas urlopów w pełni. Przed Panem okres wytę-
żonej pracy związanej z wyborami. W jaki sposób 
prezydent Lublina spędza wakacje? 
– W wakacje staram się zwykle znaleźć kilka dni na 
odpoczynek. Bardzo lubię polskie góry i spacery po 
połoninach. Dużą frajdę dają mi aktywne wędrówki 
oraz wycieczki szlakami rowerowymi. 

– Jednocześnie kończy i zaczyna Pan pewien etap...
– Wystarczy spojrzeć, jak zmienił się Lublin. Ci, 
którzy próbują nam wmówić, że tak nie jest, zakli-
nają rzeczywistość. Abyśmy pozostali na tej ścieżce 
dynamicznego rozwoju, bardzo ważna jest jednak 
większość w Radzie Miasta, która będzie popierała 
przyjętą przeze mnie Strategię dla Lublina. 
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ludzie

Ludzie 
z RDZY

Ich życiorysy oddają to, co możemy 
znaleźć w kultowych utworach 
Perfectu, TSA czy Turbo. Wspólne 
korzenie, rozstajne drogi, a dziś – 
wspomnienia. Ludzie z chełmskiej kapeli 
hardrockowej RDZA poszli krok dalej. 
Po 30 latach od pierwszego koncertu 
i po dwudziestoletniej przerwie wydali 
płytę. Pomimo że każde z nich cieszy 
się swoim własnym życiem, ponownie 
zaczęli koncertować.

Najbardziej rozpoznawalnym utwo-
rem na płycie jest „Golgota”. Śmieją się, 
że szczyty popularności osiąga w okolicach 
Wielkiego Tygodnia. Nowo testamentowej 
opowieści, do której słowa napisał Walde-
mar Wojno, a muzykę skomponowali autor 
tekstu Andrzej Polewski i Wesoły Początek 
Radości, nadali własne mocne brzmienie. 
Mariusz Matera uwodzi wokalem, „Żaba”, 
czyli Krzysztof Kostrubiec gitarą, a Jarosław 
Bataszew czule, acz zdecydowanie uderza 
w klawisze. Jest jeszcze bas Konrada Kor-
chuta i perkusja Tomasza Jelenia. Po fre-
kwencji na koncertach widać, że chełmska 
RDZA ciągle ma wierną publiczność.

Dawno, dawno 
temu

– Kocham to miasteczko – mówi Jarosław 
Bataszew, którego niespotykane nazwisko 
nosi może 20 osób w Polsce. Wychował się 
w Chełmie na dolnej Dyrekcji. Tu zawarł 
swoje największe przyjaźnie, tu w wieku 
siedmiu lat usiadł za fortepianem, Jego 
pierwsze doświadczenie pracy zespołowej 
to szkoła podstawowa, w której grał na 
akademiach. Do RDZY w 1981 ściągnął 
go perkusista Dariusz Różański, z którym 
w czasach szkolnych grali na akordeonach. 
RDZA zadebiutowała jeszcze podczas kar-
nawału Solidarności, dwa tygodnie przed 
wprowadzeniem stanu wojennego. Koncert 
odbył się w nieistniejącym już dziś klubie 
Niedźwiadek, w którym zazwyczaj były 
organizowane dyskoteki. W zespole byli 
jeszcze Krzysztof Kostrubiec znany jako 
„Żaba” i Wojciech Romański pseudonim 
„Młody” – koledzy, którzy mieszkali w jed-
nym budynku w centrum miasta. Więk-
szość tekstów i aranżacji powstała podczas 
wagarów. – W klubie stały nieużywane or-
gany, to zaprosili mnie do współpracy. Nasz 
pierwszy występ to były covery Perfectu. Trwał 
trzy godziny, przyszło z 300 osób. Kilka dni 
później „Żaba” został wezwany przez Służbę 
Bezpieczeństwa. Musiał się tłumaczyć, dlacze-
go nie zgłosiliśmy tekstów do ocenzurowania – 
opowiada Jarosław Bataszew. Po zniesieniu 
stanu wojennego w 1983 r. RDZA wygrała 
wojewódzkie eliminacje do Ogólnopolskiego 
Przeglądu Piosenki. Podczas finału, który 
miał miejsce w Domu Kolejarza w Lubli-
nie, odebrali nagrodę specjalną – wyjazd 
na warsztaty muzyczne w Brzegu. Dziś 

tekst Grażyna Stankiewicz
foto Przemysław Świechowski
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zgodnie twierdzą, że wówczas nie bardzo umieli jeszcze 
grać. Ale prezes Estrady Młodych Józef Pielka widział 
przed nimi obiecującą przyszłość. Uważał, że za pół roku 
będą bardziej popularni niż TSA, które już wtedy mia-
ło w dorobku Złotą Płytę. RDZĘ ciągnęło w stronę 
hard rocka, ale nie było środków finansowych na zakup 
odpowiedniego sprzętu. Podczas dwutygodniowego po-
bytu na warsztatach poznali się z takimi formacjami, jak 
Wesoły Początek Radości z Nowej Soli czy Mobilizacje 
z Bełchatowa. Wśród prowadzących zajęcia był m.in. 
18-letni gitarzysta i basista Marcin Pospieszalski. Jego 
wszechstronny talent muzyczny dał im do myślenia. 
Warsztaty, w których wzięli udział, do dziś uchodzą za 
jedne z najlepszych lekcji muzyki, w jakich można było 
wziąć udział w czasach PRL-u. Dla członków RDZY 
było to przeżycie również z innych powodów. To wtedy 
pierwszy raz zobaczyli profesjonalny sprzęt – wzmacnia-
cze, organy Hammonda, syntetyzatory.

Na szczycie
Wyjazd do Brzegu uważają za przełom w swoim 

rozwoju. Do Chełma wrócili lepsi w technice grania, 
z większym poczuciem własnej wartości i świadomością 
możliwości, ale też niezłą pozycją w środowisku kapel, 
które usiłowały się wybić ponad karierę we własnym 
mieście. 

W 1984 r. do zespołu dołączył Mariusz Matera, 
kolejny chełmianin w tym gronie. RDZA organizo-
wała swoje próby w Młodzieżowym Domu Kultury 
przy dzisiejszej ul. Pocztowej, odnosiła lokalne sukcesy. 
W mieście niewiele się działo, a szarobura komuni-
styczna rzeczywistość była przygnębiająca. Do tego nad 
każdym z członków zespołu wisiała perspektywa pójścia 
do wojska. Muzyka była dla nich jak narkotyk. Do osią-
gnięć TSA ciągle było im daleko, ale byli coraz bardziej 
zauważalni, wygrali m.in. Chmiel Rock w Krasnymsta-
wie. W 1986 r. dostali się do finału Ogólnopolskiego 
Młodzieżowego Przeglądu Piosenki we Wrocławiu. 
Znalezienie się w złotej dziesiątce – rankingu opraco-
wywanym przez dziennikarzy muzycznych było dla nich 
szczytem, na który udało się wspiąć. Zakwalifikowało 
się 40 zespołów z całej Polski. Impreza miała rangę 

współczesnych telewizyjnych programów muzycz-
nych, jak Idol czy Must Be the Music, a uczestnictwo 
w przeglądzie dla wielu było początkiem kariery. Pod-
czas festiwalu RDZA grała m.in. w kultowej Piwnicy 
Świdnickiej, podczas finału w Teatrze Polskim. 

Sztuka wyboru
Czego wtedy słuchali? Samych tuzów – jak Deep 

Purple czy Iron Maiden. Celebrowali słuchanie radio-
wych stacji muzycznych, podobnie jak przegrywanie 
poszczególnych utworów na magnetofon kasetowy. 
W mieszkaniu Krzysztofa „Żaby” Kostrubca był pokój 
o wymiarach 2x3 m, w którym członkowie RDZY 
w absolutnej ciszy dokonywali nagrań na magnetofon, 
słuchali muzyki, komponowali i pisali teksty. Dlaczego 
wtedy, pomimo udziału w ogólnopolskich finałach, nie 
zaszli tak wysoko, jak zamierzali? – Kilka sytuacji na to się 
złożyło. Po pierwsze ustrój, po drugie prowincjonalne miasto, 
pomimo że wojewódzkie. Nie mieliśmy ani menadżera, ani 
odpowiedniego sprzętu. Kupno profesjonalnych klawiszy to 
była roczna pensja mojej matki. Poza tym byliśmy bardzo 
młodzi. Mieliśmy po 18, 19 lat. No i każdego z nas czekało 
wojsko – przekonuje Jarosław Bataszew.

Nie cały pierwotny skład RDZY poszedł drogą 
muzyki. Od najmłodszych lat z muzyką był związany 
najwierniejszy Krzysztof „Żaba” Kostrubiec. Mając 12 
lat, udzielał się w Chełmskiej Kapeli Podwórkowej, był 
najmłodszym uczestnikiem różnych przeglądów. Jego 
starszy brat Jeremi grał na gitarze w klubie turystycz-
nym Bard i miał za sobą egzamin do szkoły teatralnej, 
który zdawał u samego Aleksandra Bardiniego. To 
imponowało. Kiedy inni grali w nogę, „Żaba” musiał 
ćwiczyć na skrzypcach. Tak było do momentu, kiedy 
brat przyniósł do domu gitarę. „Żaba” podglądał jego 
granie przez dziurkę od klucza. Próbował tylko pod 
jego nieobecność, za to systematycznie dzień w dzień. 
Krzysztof „Żaba” Kostrubiec został przy muzyce, choć 
przez kilkanaście lat był pracownikiem poligrafii. 
Obecnie gra z różnymi formacjami, niedawno wrócił 
do gry na skrzypcach. Z kolei Mariusz Matera, zawo-
dowo związany ze środowiskiem kultury, zasmakował 
i w hard rocku, i w muzyce klezmerskiej, gospel, i nadal 
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bliskie są mu covery. Kiedy nie śpiewa z RDZĄ, staje 
się alter ego wokalisty U2. Występuje razem z VOX, 
pracował z Mietkiem Jureckim. Nagrał kilka płyt. Od 
kilku lat mieszka w Gotówce pod Chełmem, produ-
kuje olej tłoczony na zimno. Nieco inaczej jest z Ja-
rosławem Bataszewem, który wyjechał z Chełma na 
stałe. Ukończył historię i archiwistykę na uniwersytecie 
w Toruniu. Na wiele lat odszedł od muzyki. Na stałe 
mieszka pod Lublinem, choć każda okazja jest dobra, 
aby odwiedzić sobie dobrze znane miejsca w Chełmie. 
Nadal lubi hard rock, ale też chętnie słucha jazzu. Jako 
dorosły człowiek docenił klasykę. Wojciech „Młody” 
Romański („Młody”, bo młodszy od pozostałych o rok) 
od 30 lat jest dyplomowanym ratownikiem medycz-
nym. Pomimo że był współzałożycielem RDZY, gra 
okazjonalnie. Zastępuje go na basie Konrad Korchut. 
Perkusista Tomasz Jeleń, który wcześniej był związany 
z różnymi chełmskimi formacjami, dołączył do zespołu 
po reaktywacji w 2007 r. 

Made in Chełm
Oglądamy zdjęcia sprzed ponad 30 lat. Koloro-

we, robione na NRD-owskiej kliszy ORWO. Na jed-
nym z nich klubowa scena, a na niej kolorowo ubrani 
młodzi ludzie z instrumentami. Spodnie z nadrukiem 
w romby, frędzle, buty na wysokich koturnach. – 
Bardzo chcieliśmy żyć tylko muzyką. Nasze wyobrażenie 
o nas samych było w pół drogi pomiędzy KISS a Metal-

licą – śmieje się Krzysztof „Żaba” Kostrubiec. Mariusz 
Matera dodaje: – Główną krawcową naszego zespołu 
była moja babcia, osoba o zdecydowanie tradycyjnych 
poglądach. Ale jak trzeba było szyć dzwony z frędzlami, 
to szyła.

W 2016 r. weszli do studia nagrań. Według nich 
stał się cud. – Nagraliśmy utwory, które powstały w latach 
1984–1989. Wszystko, co jest związane z płytą, narodziło 
się w Chełmie. Pomysły, sesja nagraniowa, opracowanie 
graficzne. Dlatego na płycie jest napisane: Made in Chełm 
– z dumą podkreśla Jarosław Bataszew. Na krążku znaj-
duje się dziesięć utworów. Jak twierdzą jej twórcy, płyta 
jest obrazem ich rozwoju – inspiracji, umiejętności, 
celów i marzeń. 

Pytanie, co by było, gdyby ukazała się w 1989 r. 
a nie 30 lat później?

Płytę wydali własnym sumptem. Nieoceniona była 
pomoc Doroty Stadniuk, prywatnie partnerki życiowej 
Krzysztofa „Żaby” Kostrubca, która jest również jego 
menadżerką. To ona namówiła muzyków na nagranie 
płyty, wspierała swoimi pomysłami i energią. – Nikt nie 
wierzył, że po 20 latach nagramy tę płytę. Zwłaszcza że 
od początku istnienia zespołu to była absolutnie czysta idea 
grania. Nigdy za pieniądze. To jest to, co lubimy, w czym 
się odnajdujemy, coś, co było nam dane. Nigdy nie graliśmy 
chałtur, bo takie mieliśmy zasady. Choć w tym przypadku 
to szkoda, bo moglibyśmy zainwestować w sprzęt. I być 
może nasza kariera potoczyłaby się zupełnie inaczej – 
mówi Jarosław Bataszew. R e k l a m a
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społeczeństwo

Kim jest senior? Starsza pani z sąsiedztwa, 
którą codziennie mijam w sklepie czy na osie-
dlowym skwerze. Osoba z laską, której ustępuję 
miejsce w autobusie. Dojrzałe panie, które two-
rzą zespół lubelskich cheerleaderek. Czy może 
babcia i dziadzio, którzy czekają na mnie w domu 
z obiadem. Lublin próbuje zmierzyć się z rosnącą 
ilością osób w wieku emerytalnym. To nieodwo-
łalny proces, którego nie da się powstrzymać. Ale 
można spowodować, aby osoby dojrzałe wiekowo 
przeżyły jesień swojego życia aktywnie i na wielu 
obszarach codzienności. 

Za seniora uznaje się osobę, która ukończyła 
60 lat. Według danych Głównego Urzędu Staty-
stycznego na koniec 2017 r. w Lublinie mieszka-
ło 90 043 seniorów, co stanowiło 26,49% ogółu 
społeczeństwa. Ponad 60% stanowiły kobiety. 
W porównaniu z 2007 r. liczba seniorów w Lu-
blinie zwiększyła się o 24 556 osób, czyli o ponad 
27%. Wniosek jest prosty – społeczeństwo się 
starzeje, a to znaczy, że należy jak najszybciej ob-
jąć tę grupę mieszkańców kompleksową opieką. – 
Lublin jest miastem godnym do naśladowania, jeżeli 
chodzi o politykę senioralną. Robimy wszystko, by 
nasza działalność w tym zakresie stale się rozwijała. 
To bardzo ważne, aby lubelscy seniorzy mogli god-
nie przeżyć jesień swojego życia – podkreśla Monika 
Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. 
Społecznych.

Jesteśmy w jednym z Lubelskich Centrów 
Dziennego Pobytu dla Seniorów przy ul. Gospo-
darczej 7. Dwie sale, aneks kuchenny, pokój do 
wypoczynku, kolorowe, wygodne meble, ręko-
dzieło na ścianach, duże, jasne okna. Jednak naj-
ważniejsi są tu ludzie z metryką 60 plus. Znajdują 
w tym miejscu towarzystwo rówieśników, wspar-
cie terapeutów, opiekę i poradnictwo: socjalne, 
psychologiczne i prawne. Mogą również liczyć na 
program kulturalny oraz tak ważny dla starszych, 
często samotnych osób rytuał wspólnego picia po-
rannej kawy. – Ja jestem przedwojenna. Mam 88 lat 
– opowiada pani Wiesława, emerytowany lekarz, 
pracownik naukowy Instytutu Medycyny Wsi, 
słuchaczka Uniwersytetu III Wieku, której wspo-
mnienia możemy przeczytać na stronie Ośrodka 
„Brama Grodzka – Teatr NN”. – W ośrodku jestem 
codziennie. Spotykam się tu z życzliwością, otwar-
tością i przyjazną atmosferą. Jest wiele zajęć z róż-
nych dziedzin – literatury, muzyki i gimnastyki, 
przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Ale przede wszystkim są tu ludzie o wielkich sercach, 
z którymi mogę porozmawiać. Wzajemnie sobie po-
magamy, możemy liczyć na wsparcie. W domu mam 
dwa koty i telewizor, jednak nie zastąpi to kontaktu 
z drugim człowiekiem. To jest dla mnie najważniej-
sze. Wymiana zdań, wymiana poglądów, wymiana 
chociażby uśmiechu, ktoś poda rękę, zapyta, jak się 
czujesz, to jest niezmiernie ważne. Nieoceniona jest 
wzajemna życzliwość, co zawsze podkreślam. Jednym 
jest potrzebna bardziej gimnastyka, mi zaś kontakt 
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z innymi ludźmi. Mogę tutaj odetchnąć psychicznie, za-
pomnieć o obecnych bolączkach, jak i przeżyciach zwią-
zanych z wojną, które ciągle do mnie powracają. 

W lipcowe przedpołudnie ośrodek odwiedziła 
Monika Lipińska, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin 
ds. Społecznych. Spotkanie rozpoczęło się od dyskusji 
na temat działań, akcji i projektów dostępnych obec-
nie dla seniorów. – W placówce przy ul. Gospodarczej 
Zespół Ośrodków Wsparcia realizuje teraz projekt pt. 
„Aktywni i samodzielni. Usługi społeczne i zdrowotne – 
tworzenie systemu pomocy środowiskowej w celu wsparcia 
350 osób w podeszłym wieku” – mówi Monika Li-
pińska. Projekt ukierunkowany jest na rozwój usług 
Punktów Domowej Opieki oraz działalności Centrów 
Dziennego Pobytu dla Seniorów przy ul. Niecałej 16 
i ul. Gospodarczej 7. Obejmuje on również wsparcie 
Klubów Seniora w zakresie terapii zajęciowej, porad-
nictwa psychologicznego, nowoczesnych technologii, 
rehabilitacji ruchowej oraz dowozu ciepłych posiłków. 
W ramach projektu realizowane są także spotkania 
integracyjne ze społecznością lokalną. Organizowane 
są imprezy okolicznościowe, potańcówki, spotkania ze 
specjalistami różnych dziedzin, zajęcia terapeutyczne, 
plastyczne, florystyczne, kulinarne, edukacyjne.

Uczestnicy projektu wychodzą do kina i teatru, 
korzystają z zajęć prozdrowotnych, tj. gimnastyki 
wodnej czy relaksacji w jaskini solnej. Realizacja dzia-

łań projektowych rozpoczęła się w październiku 2017 
r. i potrwa do końca września 2020 r. Łączna jego 
wartość wynosi 3,7 mln zł, w tym 3,12 mln zł pocho-
dzi ze środków unijnych. Dotychczas ponad 260 osób 
skorzystało z oferty projektu, co świadczy o zasadności 
podejmowania tego typu inicjatyw w Lublinie. 

Docelowo w projekcie przewiduje się pomoc dla 
350 osób. Pani Teresa jest jedną z młodszych w tym 
gronie. Ma 66 lat, pracowała jako ekonomistka, całą 
karierę zawodową związała z Wojewódzkim Przedsię-
biorstwem Handlu Wewnętrznego. – Jak tylko dowie-
działam się o powstaniu ośrodka przy ul. Gospodarczej, 
bardzo się ucieszyłam, szczególnie że jestem osobą ceniącą 
sobie obcowanie z ludźmi. Lubię wspólne działania, roz-
mowy. Uczestnictwo w zajęciach traktuję jako odskocznię 
od codziennych obowiązków domowych. Mogę tutaj wy-
mieniać różnego rodzaju doświadczenia. Ponadto roz-
wijam swoje zainteresowania związane z kulturą. Waż-
ny jest dla mnie pierwiastek intelektualny. Wiele osób, 
uczestnicząc w zajęciach, poznało swoje predyspozycje, 
o których przez całe życie nie miało pojęcia. Na przykład 
nigdy siebie nie podejrzewałam, że mogę mieć zdolności 
do aktorstwa, a obecnie gram w teatrze seniora. Dzięki 
pani prowadzącej zajęcia literackie odkryłam w sobie po-
tencjał sceniczny. W ośrodku spotykam ludzi, z którymi 
dzielimy wspólne pasje i zainteresowania.
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 Dużym atutem ośrodka jest jego usytuowanie na terenie ple-
banii – to sprzyja komfortowi i poczuciu bezpieczeństwa. Zdecy-
dowanie życie na emeryturze można przeżyć pięknie i ciekawie 
– zaznacza pani Teresa.
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biz-njus

Kryzys w malinach   
Trwają zbiory malin na Lubelszczyź-
nie. Aż ponad 70% krajowej produkcji 
pochodzi z plantacji znajdujących się 
w powiecie kraśnickim, co czyni ten 
region największym producentem malin 
w Polsce. Niestety, w tym roku koszty 
produkcji przewyższają ceny skupu, 
więc plantatorzy alarmują i apelują do 
rządu w sprawie stabilizacji cen. Jest to 
efekt m.in. sprowadzaniem taniej maliny 
z Ukrainy oraz braku polityki cenowej. 
Dwa lata temu maliny kosztowały w 
skupie 6 zł. W ubiegłym roku już tylko 
3,5 zł, a w tym roku niecałe 2 zł za ki-
logram. Plantacje owoców miękkich są 
podstawowych źródłem dochodu więk-
szości gospodarstw na terenie powiatu. 
Podczas wizyty premiera Mateusza 
Morawieckiego w Kraśniku 15 lipca 
plantatorzy w zdecydowany sposób 
wyrazili swoje niezadowolenie. (maz)

Diamentowy Grant
Dwóch studentów Wydziału Chemii 
UMCS zostało laureatami Diamentowego 
Grantu, prestiżowego programu Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
przeznaczonego dla absolwentów studiów 
licencjackich lub studentów po trzecim 
roku jednolitych studiów magisterskich, 
którzy prowadzą badania naukowe oraz 
posiadają wyróżniający się dorobek 
naukowy. Nagrodzeni studenci to: Łukasz 
Baran z projektem badawczym „Symulacje 
komputerowe samoorganizacji wybranych 
cząsteczek na powierzchniach ciał stałych” 
(159 442 zł) oraz Paweł Woźnicki z projek-
tem badawczym „Kombinacja achiralnej 
reakcji sprzęgania związków typu >P(O)
H i cyklicznych estrów winylowych oraz 
asymetrycznej addycji Michaela – źródło 
chiralnych 1,2-funkcjonalizowanych 
cykloheksanów do zastosowań w synte-
zie organicznej” (219 998 zł). Program 
realizowany jest od 2012 r. W jego ramach 
finansowanie otrzymują własne projekty 
badawcze młodych naukowców, a zwy-
cięzcy mogą także skrócić ścieżkę kariery 
naukowej i starać się o doktorat z pominię-
ciem stopnia magistra. (maz)

wych, organizacji pozarządowych oraz 
spółdzielcy i media. Wśród zaproszonych 
gości znaleźli się m.in. Prezes Krajowego 
Stowarzyszenia Ruch Spółdzielców prof. 
dr hab. Zbigniew Grądzki, dr Ryszard 
Nowak, Artur Soboń, Artur Szymczyk, 
Tomasz Sonntag. Podczas uroczystości 
zostały rozdane medale „Zasłużony dla 
Ruchu Spółdzielców” za zasługi dla osób 
i instytucji tworzących to środowisko na 
Lubelszczyźnie. Zostały również wręczo-
ne Medale 700-lecia Miasta Lublin. (pat)

Gala Spółdzielców 2018 

Z okazji 25. rocznicy utworzenia Kra-
jowego Stowarzyszenia Ruch Spół-
dzielców i Międzynarodowego Dnia 
Spółdzielczości pod koniec czerwca w 
Centrum Kongresowym Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie odbyła się 

„Gala spółdzielców 2018”. W wydarzeniu 
uczestniczyło około 500 osób, w tym 
przedstawiciele samorządu gospodarcze-
go, zawodowego, organizacji bizneso-

szego śmigłowca bojowego, obecnie 
będącego na etapie prac projektowych, 
mającego zaspokoić zapotrzebowanie 
Wojska Polskiego na nowy śmigłowiec 
bojowy. W podpisanym liście spółki 
formułują zasady przyszłej współpracy 
w zakresie tak różnych działań, jak 
projektowanie, produkcja, montaż koń-
cowy, sprzedaż oraz wsparcie posprze-
dażowe śmigłowca AW249. Dokument 
potwierdza zainteresowanie PGZ oraz 
Leonardo rozwojem i produkcją nowe-
go śmigłowca bojowego tworzonego 
na potrzeby armii włoskiej oraz jego 
polskiego wariantu  w ramach progra-
mu Kruk. Grupa Leonardo działa w 
Polsce głównie poprzez swoją spółkę 
zależną, czyli PZL-Świdnik, polskiego 
producenta śmigłowców, mogące-
go pochwalić się ponad 65-letnim 
doświadczeniem w branży, zgromadzo-
nym w trakcie produkcji ponad 7400 
śmigłowców dla klientów w ponad 
40 krajach świata. Dzięki PZL-Świd-
nik Polska jest jednym z nielicznych 
państw zdolnych do samodzielnego 
projektowania, produkowania, a także 
rozwijania i serwisowania śmigłowców. 

X Forum Kobiet Aktywnych .
Już po raz dziesiąty mieszkanki Lubel-
szczyzny wzięły udział w Forum Kobiet 
Aktywnych. Tym razem wydarzenie od-
było się pod hasłem „Śladami kobiecej 
tożsamości”, w nawiązaniu do potrze-
by budowania świadomość życia w 
zgodzie z naturą. Nieprzypadkowe więc 
było miejsce spotkania – Park Zdrojowy 
w Nałęczowie. Forum Kobiet Aktyw-
nych ma na celu promowanie postaw 
aktywnych, kreatywnych i oddanych 
społecznościom lokalnym. Wydarzenie 
uświetnili swoimi występami m.in. Ali-
cja Majewska i Włodzimierz Korcz. W 
tym roku, podobnie jak w poprzednich 
edycjach, biletem wstępu na forum były 
książki, które tworzą Mobilną Bibliote-
kę Kobiet Aktywnych. Wydarzenie jest 
na pewno potrzebne dla konsolidacji 
środowisk kobiecych, choć miszmasz 
tematyczny, począwszy od zielarstwa, 
poprzez dyskusję o stuleciu przyznania 
praw wyborczych kobietom, a skoń-
czywszy na treningach samoobrony, 
przemawia bardziej za mityngiem towa-
rzyskim niż za aktywizacją zawodową i 
społeczną. (pat)

(pod)

(pod)

(mat.organizatorów)

Będzie nowy śmigłowiec.

Grupa Leonardo i Polska Grupa Zbroje-
niowa S.A. (PGZ) podpisały list inten-
cyjny określający zasady współpracy 
w ramach programu AW249 – najnow-
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biznes

O tym, że o szerokiej tematycznie i problematycz-
nie dziedzinie designu można mówić dużo, ale bez 
przełożenia na znaczące działania na terenie Lubli-
na i Lubelszczyzny, wiemy od dawna. Mamy do czy-
nienia z kilkoma, może kilkunastoma inicjatywami 
w ciągu roku, które nadchodzą niespodziewanie 
bez odpowiedniego nagłośnienia i równie szybko 
się kończą, bez zauważalnej konsekwencji działa-
nia. Tematyka tyleż wdzięczna, co nie wiedzieć dla-
czego niewykorzystana. Ale może i w tej dziedzinie 
coś wkrótce się zmieni.

22 czerwca w Centrum Spotkania Kultur w Lu-
blinie po raz czwarty miały okazję skonfrontować 
się design z biznesem podczas wydarzenia Lubelski 
Wzór 2018. Spotkaliśmy się nie tylko w ciekawie 
zaaranżowanej przestrzeni. Wysłuchaliśmy intere-
sujących prelekcji, prezentacji, dyskusji. Prelegen-
ci prezentowali sobą nowy rodzaj energii, nawet 
projekt graficzny programu wydarzenia był inaczej 
opracowany niż te, które zazwyczaj są rozsyłane do 
adresatów. Skoro wizualna strona wydarzenia speł-
niła się w tym, co było jego istotą, to już na starcie 
można było spodziewać się, że konferencja poka-
że, jak ważna jest integracja środowisk twórczych 
i biznesowych i jakie realne korzyści płyną z takiej 
współpracy

Nomadzi współczesnego 
designu

Lubelski Wzór to inicjatywa Fundacji Rozwoju 
Designu LuCreate, którą tworzą lokalni projektanci 
specjalizujący się w takich dziedzinach, jak: archi-
tektura, wzornictwo, projektowanie wnętrz, grafika 
i multimedia. Główny cel działalności to rozwój de-
signu, realizowany przez budowanie relacji pomiędzy 
projektantami a środowiskiem biznesu, sztuki oraz 
społeczności lokalnych. Osią działań jest edukacja 
i projektowanie. Pracując jako kolektyw, fundacja 
realizuje projekty dla firm, organizacji, instytucji i 
jednostek samorządowych. Pracownia LuCreate to 
działające na zasadzie co-workingu miejsce, sku-
piające projektantów i specjalistów z branży kre-
atywnej. Głównymi obszarami działań fundacji są: 
architektura, wzornictwo przemysłowe, branding, 
komunikacja marki oraz przestrzeń miejska. 

Zorganizowany po raz czwarty Lubelski Wzór to 
konferencja dająca i pokazująca możliwości współ-
pracy między lubelskimi projektantami a przedsię-
biorcami. Motywem przewodnim eventu były pa-
nujące trendy. Jednym z gości spotkania był Michał 
Mazur – niezależny dziennikarz i podróżnik, ale także 
bywalec targów, festiwali i konferencji dotyczących 
designu i nowych technologii, organizowanych na 
całym świecie. Na Lubelskim Wzorze pokazał swoją 
prezentację pt. „Co-design – nowy trend w kreowa-
niu przestrzeni”, w której opowiedział o trendach 
w projektowaniu współdzielonych mieszkań i biur, 
czyli o wszystkim tym, co wiąże się z tworzeniem 
co-livingów i nowej odmiany co-workingów.

LUBELSKI WZÓR 

2018
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Podczas tegorocznej konferencji dyskutowano o 
branżach meblarskiej, spożywczej, opakowań, wy-
cenie pracy kreatywnej, ale także o kreowaniu este-
tyki przestrzeni miejskiej. O problemie zaśmiecania 
przestrzeni publicznej opowiedział Andrzej Ćwiek, 
burmistrz Nałęczowa. Podczas konferencji rozpra-
wiano, pytano, słuchano, ale też oglądano. Swoje 
projekty zaprezentowało 30 autorów związanych z 
architekturą, branżą wnętrzarską, wzornictwem, 
brandingiem i modą. Wystawę można oglądać w 
CSK do 20 sierpnia. 

Prestiż, nagrody, uznanie
Lubelski Wzór to także nagroda Fundacji Roz-

woju Designu LuCreate przyznawana wybitnym 
lubelskim projektantom oraz firmom wyróżniają-
cym się wzorcową współpracą z branżą kreatywną. 
Podczas Gali Architektury i Dizajnu zostały wrę-

czone statuetki „Lubelski Wzór 2018” w katego-
riach „Projektant” i „Firma”. Nagrody trafiły do 
drukarni Petit oraz Kolektywu kilku.com – zespo-
łu projektowego, który zajmuje się projektowaniem 
książkowym, identyfikacją wizualną, tworzeniem 
animacji, scenografii czy mappingów. Natomiast 
Petit odpowiada m.in. za druk i oprawę „Dziennika 
podróży” Bolesława Stelmacha. W ramach kon-
kursu 50 Books | 50 Covers wydawnictwo zostało 
okrzyknięte najpiękniejszą książką świata.

Organizatorzy przyznali także nagrodę specjal-
ną, którą został uhonorowany mieszkający w Kazi-
mierzu Dolnym Bartłomiej Pniewski, wykładowca 
wzornictwa przemysłowego na UMCS i Politech-
nice Lubelskiej, autor i współautor ponad tysiąca 
projektów, z których kilkaset trafiło do produkcji 
przemysłowej. 
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Cyfryzacja wkroczyła do stomatologii wiele lat temu wraz 
z pierwszymi aparatami radiowizjografii zębowej. Umożliwiło 
to wykonywanie wysokiej jakości zdjęć rentgenowskich przy 
zastosowaniu mniejszych dawek użytego promieniowania. Później 
pojawiły się pantomografy cyfrowe i wreszcie tomografia stożkowa, 
będąca ukoronowaniem komputerowej diagnostyki rentgenowskiej, 
bez której trudno mówić o nowoczesnej i rzetelnej stomatologii. 

Ale cyfryzacja to nie tylko diagnostyka. Gorącym tematem dzisiejszej 
stomatologii są skanery wewnątrzustne, dzięki którym możemy 
zarejestrować stan zębów i błony śluzowej. Wraz z udoskonaleniem 
urządzeń optycznych pojawiła się możliwość wyeliminowania w pracy 
ortodonty i protetyka tak nielubianego przez pacjentów wycisku jamy 
ustnej. Znają go zarówno mali pacjenci rozpoczynający leczenie u 
ortodonty, jak i dorośli, u których są one wstępem do wykonania licówek, 
koron czy protez. Brak wycisku to wyeliminowanie etapów pośrednich 
pracy, zwiększona dokładność i precyzja procedury. 

Zastępując klasyczny gipsowy model modelem wirtualnym, ortodonta 
może w komputerze zaplanować i zaprojektować poszczególne etapy leczenia 
i przewidzieć ewentualne problemy. Aparat tradycyjny, który kojarzy się 
nam z naklejonymi na zęby metalowymi zamkami i musi być noszony stale 
przez około 2 lata, można w tej metodzie zastąpić przezroczystymi prawie 
niewidocznymi nakładkami. Otwiera to możliwości leczenia osób dorosłych, 
które ze względu na charakter pracy zawodowej nie mogły sobie pozwolić 
na tradycyjne leczenie.

Cyfrowe projektowanie uśmiechu to kolejna dziedzina stomatologii 
estetycznej, której rozwój zawdzięczamy digitalizacji procesów leczenia. 
Dzięki oprogramowaniu komputerowemu możemy połączyć zdjęcia 
zębów pacjenta przed leczeniem, skany łuków zębowych, zdjęcia 
rentgenowskie i razem indywidualnie zaprojektować nowe zęby i nowy 
uśmiech, wykonać jego wizualizacje i zaprezentować planowane efekty 
leczenia jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Na ekranie komputera możemy 
pokazać i wytłumaczyć, na czym polega problem, z którym on się zgłasza, 
zaproponować kilka metod leczenia, omawiając wady i zalety każdej z nich 
i wreszcie wspólnie podjąć decyzję o najlepszym wariancie leczenia.

W znacznym stopniu zmieniła się również praca pracowni 
protetycznej, w której dotychczas większość procedur wykonywano 
ręcznie i od zdolności plastycznych technika w dużej mierze zależał 
efekt końcowy pracy. W XXI wieku w pracowniach pojawiły się nowe 
urządzenia, a najważniejszymi z nich są wieloosiowe frezarki numeryczne. 
Wirtualny model, który trafia do pracowni, jest bazą, na której wykonuje 
się cyfrowy model licówek czy koron, ten z kolei trafia do frezarki, która 
z niespotykaną dotąd w analogowych technologiach dokładnością wycina 
gotową pracę.

Czy maszyny i zdolni informatycy zastąpią ludzką rękę, czy myszka 
komputerowa i oprogramowanie zastąpią doświadczenie i zmysł 
estetyczny człowieka? Tam, gdzie wymagana jest najwyższa estetyka, jeśli 
potrzebujemy zindywidualizowanych i niepowtarzalnych prac (szczególnie 
licówki i przednie zęby), tam ręcznie nakładana przez technika porcelana 
jest nie do powtórzenia w świecie cyfrowym. Digitalizacja wkracza do 
wszelkich dziedzin naszego życia i na pewno od niej nie uciekniemy, nie 
dajmy się jednak jej uzależnić, gdyż zawsze na końcu jest człowiek. 

Cyfrowe projektowanie 
uśmiechu

dr n. med. Krzysztof Krakowiak

dr n. med. Krzysztof Krakowiak
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Wyżyna Motoryzacyjna  
i Maszynowa

KLASTER
tekst Filip Sawicki | foto Marek Podsiadło



Już kilkanaście przedsiębiorstw i instytucji należy do Klastra Wyżyny Motoryzacyjnej i Maszynowej, jaki 
został powołany wiosną tego roku. Przedsięwzięcie opiera się na współpracy trzech ośrodków miejskich: Lu-
blina, Radomia i Starachowic. Celem działalności klastra jest współpraca w obszarze przemysłu motoryzacyj-
nego i maszynowego, a tym samym powrót do przedwojennej tradycji gospodarczej w tym sektorze. 

Silna niegdyś gospodarczo wschodnia część Pol-
ski opierała się m.in. na przemyśle motoryzacyjnym 
i maszynowym. W Lublinie działały zakłady lotni-
cze, fabryka maszyn i narzędzi rolniczych, odlewnia 
żelaza i wiele innych. Podobnie było w Radomiu 
i Starachowicach, gdzie rozbudowano fabryki bro-
ni. Duża część inwestycji w tym okresie odbywała 
się w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego, 
który był jednym z największych przedsięwzięć eko-
nomicznych II RP. Z kolei efektem powołania klastra 
ma być współpraca pomiędzy przedsiębiorstwami, in-
stytucjami naukowymi i otoczenia biznesu z uwzględ-
nieniem wykorzystania innowacyjności w zarządzaniu 
i nowych technologiach. Stąd zaproszenie do współ-
pracy takich podmiotów, jak m.in. Sipma, URSUS, 
Politechnika Lubelska, WSEI, ABM, Lubelski Park 
Naukowo-Technologiczny. Obszarem współdziałania 
będzie przemysł, a celem rozwój branży maszynowej 
i motoryzacyjnej. – Stworzenie wspólnej platformy dzia-
łania pozwoli członkom klastra na efekt synergii płynący 
z połączenia sił m.in. dzięki wykorzystaniu potencjału 
wyższych uczelni współtworzących naszą inicjatywę. Do-
datkowo, poszczególne firmy przemysłowe borykają się 
z bardzo podobnymi problemami, dla których możemy 
wspólnie poszukać rozwiązań. Myślę tu przede wszystkim 

o optymalizacji procesów produkcji czy też obniżeniu kosz-
tów poprzez wspólne zamówienia. Dużym wyzwaniem 
we wszystkich miastach wspierających budowę inicjatywy 
jest tworzenie wizerunku pracy w przemyśle jako atrak-
cyjnej ścieżki kariery, co w konsekwencji powinno wpłynąć 
między innymi na wielkość naborów w zakresie kształce-
nia technicznego – podkreśla Robert Bronisz, dyrektor 
fabryki niemieckiej spółki ABM Greiffenberger, która 
działa na terenie lubelskiej strefy ekonomicznej, a któ-
ry jest jednocześnie szefem Fundacji Wyżyna Motory-
zacyjna i Maszynowa, nadzorującej działalność klastra. 

Docelowo misją wspólnego przedsięwzięcia jest 
stworzenie sieci współpracy oraz budowa trwałych 
powiązań pomiędzy uczestnikami klastra, integracja 
przedsiębiorstw działających w branży motoryzacyj-
nej, maszynowej i środowiskach badawczo-rozwo-
jowych, stymulowanie rozwoju nowych technologii 
oraz rozwój zaplecza analityczno-badawczego, podno-
szenie poziomu konkurencyjności uczestników klastra 
i wspieranie ich aktywności na rynkach międzynaro-
dowych, działalność edukacyjno-szkoleniowa, a także 
realizacja regionalnych, krajowych i międzynarodo-
wych projektów, mających na celu rozwój i zwiększe-
nie innowacyjności.  

R e k l a m a



Styl i przestrzeń 
Renault Espace 

moto

tekst i foto Piotr Nowacki, archiwum

Zainaugurowana w 2015 roku piąta z kolei gene-
racja Espace zmienia się wraz z wprowadzoną do 
sprzedaży nową gamą 2017, która bardziej wyra-
ziście eksponuje kluczowe cechy tego samochodu. 

Espace dalej pozostaje wierny swojemu charak-
terowi – elegancji, komfortowi oraz przyjemności 
prowadzenia. Model, jaki został nam przekazany 
przez lubelskiego dealera firmę Nazaruk, posiada 
najwyższą wersję wyposażenia – Initiale Paris.

Już na pierwszy rzut oka auto prezentuje się 
interesująco. Pomimo dużej długości wynoszącej 
4857 mm, jest stosunkowo niskie, gdyż ma jedynie 
1677 mm. Szeroko otwierane drzwi i łatwość zaję-
cia miejsca sprawiają, że od pierwszego kontaktu 
zaczynamy się w nim czuć dość przyjaźnie. Duży 
tunel oddzielający pasażera od kierowcy jest bardzo 
funkcjonalny. Umiejscowione w nim liczne schowki 
bez wątpienia dają poczucie auta stworzonego do 
podróży. Na pochwałę zasługuje także schowek po 
stronie pasażera. Kto z kierowców nie gimnastykował 
się, by móc coś znaleźć w skrytce podczas podróży? 
– zapewne większość z nas. Tutaj mamy ułatwioną 
sprawę, ponieważ schowek działa jak głęboka szufla-
da. Również materiały użyte do wystroju wnętrza nie 
budzą najmniejszych zastrzeżeń. Tapicerka ze skóry 
licowej nappa, boczne drzwi oraz deska rozdzielcza 
pokryte są skórą o ziarnistej fakturze, co sprawia 
wrażenie przebywania w aucie marki premium. Rów-
nież możliwość aranżacji kolorystycznej oświetlenia 

(cztery kolory) daje nam przyjemne poczucie do-
świadczania tego crossovera. 

Podobnie ma się rzecz z nagłośnieniem w tym 
przestronnym aucie. System Bose® Surround Sys-
tem z 12 głośnikami i technologią Centerpoint® 2 
zapewniają wysoką jakość dźwięku wszystkim pasa-
żerom, łącznie z trzecim rzędem siedzeń. Mogliśmy 
to sprawdzić, gdyż wersja przez nas testowana jest 
przystosowana dla siedmiu osób. 

Właściwości trakcyjne auta tych gabarytów nie 
budzą zastrzeżeń. Dzieje się to dzięki systemowi 
4CONTROL, który steruje kierunkiem skrętu 
tylnych kół – przy prędkości do 50 km/h odbywa 
się to w kierunku przeciwnym do skrętu kół przed-
nich, zmniejszając w ten sposób promień zawracania 
i zwiększając zwrotność auta. Powyżej tej prędkości 
tylne koła zaczynają skręcać w tym samym kierun-
ku co koła przednie, zwiększając precyzję toru jazdy 
i poczucie bezpieczeństwa. 

Wrażenie z jazdy po torach? Tutaj należy przy-
znać, że zawieszenie jest godne polecenia. Amor-
tyzatory z elektronicznie regulowaną siłą tłumienia 
dostosowują swoje działanie w sposób ciągły do stu 
razy na sekundę w zależności od różnych parame-
trów: stanu nawierzchni, warunków jazdy, ruchów 
kierownicą.

Silnik, w jaki został wyposażony testowany przez 
nas Espace, to całkowita nowość. Pojemność 1,8 l 
wydawać by się mogła trochę mała jak dla benzyno-
wej jednostki. Nic bardziej mylnego. W dzisiejszej 
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tekst i foto Piotr Nowacki, archiwum

dobie redukcji emisji spalin inżynierowie Renault 
we współpracy z konstruktorami Renault Sport 
opracowali dość żwawą jednostkę. Osiągając z niej 
224 KM i maksymalny moment obrotowy, dostęp-
ny w poszerzonym zakresie od 1750 do 5000 obr./
min – 300 Nm – robi wrażenie. Dodając jeszcze, że 
przyspieszenie 0-100 km/h to tylko 7,6 s przy dość 
niewielkim zapotrzebowaniu na paliwo, wynoszącym 
z odczytu komputera pokładowego 7,8 l /100 km. 
Patrząc na gabaryty auta, to dość poczciwy wynik. 

Podsumowując przygodę z Espace, to bez wątpie-
nia auto dla wymagających użytkowników. Znajdzie 
on wszelakie zastosowanie zarówno w życiu rodzin-
nym, jak i w biznesie.  
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Kierunek - wydarzenia

turystyka

26-29.07. – Carnavall Sztukmistrzów. Czasami, oczy-
wiście jak się mieszka w Lublinie, wystarczy wyjść 
z domu, by doświadczać rzeczy niezwykłych. Znam to 
wydarzenie bardzo dobrze z poprzednich lat i lubię 
ten magiczny czas kiedy moje miasto opanowują ar-
tyści nowego cyrku. Najpierw barwna i głośna para-
da przez centrum miasta, a następnie wiele miejskich 
przestrzeni staje się sceną dla licznych występów slac-
kleinerów, żonglerów, kuglarzy, iluzjonistów, itp. Na 
skwerach i placach odbywają się przedstawienia, spek-
takle i koncerty. Większość propozycji jest bezpłatna 
i ze względu na swój plenerowy charakter ogólno-
dostępna. Warto jednak precyzyjnie prześledzić pro-
gram, bo niektóre spektakle odbywają się w zamknię-
tych salach i wymagają zakupu biletów.
28.07.-05.08. – Festiwal Filmu i Sztuki ‘Dwa Brze-
gi’. Kazimierz Dolny nad Wisłą jest ulubionym 
miejscem plenerów malarskich i fotograficznych. 
Jego wyjątkowa atmosfera, położenie oraz rene-
sansowa architektura przyciągają turystów z całego 
świata. Bardzo przyjemnie ogląda się filmy w tak 
niecodziennej scenerii Kazimierza i Janowca. Zawsze 
chętnie uczestniczę w spotkaniach z aktorami i re-
żyserami, dyskusjach do późnych godzin nocnych 
o prezentowanych nowościach kinowych. 
05-11.08. - Festiwal Stolica Języka polskiego. Małe 
miasteczko na Roztoczu, położone pomiędzy Zamo-
ściem i Zwierzyńcem. Jednak podczas festiwalu bu-
dzą się tutaj do życia nie tylko turyści, ale też wielu 
mieszkańców, którzy w tym czasie mogą korzystać 

z obecności znanych postaci kultury, sztuki i mediów. 
Zainspirowane wierszem Jana Brzechwy ‘Chrząszcz’ 
wydarzenie sprawiło, że do Szczebrzeszyna przybywa-
ją zainteresowani literaturą, sztuką, teatrem, dzienni-
karstwem i wieloma ciekawymi spotkaniami turyści 
z całej Polski.
03-12.08. – Letnia Akademia Filmowa w Zwierzyń-
cu. Te dwa, odbywające się na Roztoczu festiwale mają 
miejsce w bardzo podobnym czasie, a miasta dzieli za-
ledwie dziesięć kilometrów odległości, którą najlepiej 
pokonać rowerem po trasie ‘Green Velo’. Plenerowe 
projekcje filmów w otoczeniu zabytkowego browaru 
i w doborowym towarzystwie fanów sztuki filmowej 
zamierzam przeplatać codziennymi spacerami nad 
Stawy Echo i doskonałą regionalną kuchnią.
16-19.08. – Jarmark Jagielloński. Wybór tego wyda-
rzenia stanowi pewnego rodzaju klamrę przyjemnie 
zamykającą moją podróż do wybranych miejscach 
regionu lubelskiego. Odbywająca się od wielu lat im-
preza zdobyła już sympatię wielu mieszkańców i tury-
stów przyjeżdżających do Lublina. Trudno nie doce-
niać możliwości uczestniczenia w licznych warsztatach 
rękodzielniczych, wystawach, prezentacjach i koncer-
tach. Liczę na doskonałą zabawę oraz udane zakupy 
produktów regionalnych z różnych stron świata.
Jestem przekonana, że najbliższe wakacje harmonijnie 
połączą wypoczynek z możliwością realizacji moich 
pasji i zainteresowań. 

Sprawdź, co się wydarzy: www.lubelskietravel.pl

Układanie planu wyjazdu jest prawie jak podróż. Do terminu mojego urlopu pozostało jeszcze kilka tygodni, 
miałam więc dużo czasu, by precyzyjnie zaplanować wszystkie dni. Tym razem moją trasę zaplanowałam 
zgodnie z kalendarzem festiwali i wydarzeń. Dzięki tej decyzji mogłam być w pięknych i klimatycznych 
miejscach oraz uczestniczyć w bardzo interesujących imprezach. Kilka tygodni podróży i możliwość 
zupełnego oderwania się od codziennych spraw. Czasami nie trzeba wyjeżdżać daleko by móc zupełnie 
zmienić sposób widzenia.

tekst Dorota Lachowska | foto Krzysztof Stanek
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Sardynia
podróże

Mieszkańcy wyspy mówią po sardyńsku, spoży-
wają niezliczone ilości pieczywa i szczycą się histo-
rią, która mówi o tym, że to właśnie Sardynia może 
być mityczną Atlantydą, a antyczne Słupy Herkulesa 
nie leżały w okolicach Cieśniny Gibraltarskiej, tylko 
między Tunezją a położoną po sąsiedzku Sycylią. 
Poza tym to piękny skalisty region Włoch z najpięk-
niejszymi nad Morzem Śródziemnym lokalizacjami 
szkół windsurfingu i jednymi z najpiękniejszych kra-
jobrazów na świecie.

Wyspa jest długa na około 200 km i szeroka na 
120 km. Uprzemysłowione południe z wypoczynko-
wą północą łączy droga ekspresowa, której przebycie 
trwa około trzy godziny. Można też skorzystać z po-
łączeń kolejowych, co umożliwia podziwianie roz-
ległych płaskowyżów i gór, nierzadko porośniętych 
wiecznie zieloną roślinnością. Zdarza się, że miesz-
kańcy wyspy posługują się włoskim, mało kiedy an-
gielskim, ale aż 97% z nich przede wszystkim używa 
mieszanki języków łacińskiego, greckiego, kataloń-
skiego i arabskiego. Jakby tego było mało, prawie 
każda prowincja ma swoją gwarę. Ale jakimś cudem 
i tak można się porozumieć.

Od Fenicjan 
po coca-colę

Jeśli dotrzemy do położonego na południu Ca-
gliari, to na liście obowiązkowych miejsc do obejrze-
nia są flamingi spacerujące w zatoce, szalenie fotoge-
niczne zwłaszcza na tle zachodzącego słońca, szeroka 
plaża z sięgającą horyzontu szmaragdowo-lazurową 
wodą, nadmorska promenada okalająca część mia-
sta zwieńczona portem jachtowym i usytuowanym 
w jego pobliżu ratuszem z charakterystycznymi dwo-
ma wieżami. Jeśli spacer, to koniecznie na pnącą się 
do góry starówkę z licznymi sklepami, restauracja-
mi i lodziarniami. Dziedzictwem tego największego 
miasta na wyspie są zarówno fragmentaryczne pozo-
stałości z czasów fenickich, antyczne budowle (m.in. 
rzymski amfiteatr), jak i XIV-wieczne fortyfikacje 
i młodsze o dwa wieki budynki uniwersytetu. Warto 
zwiedzić wzniesioną w XIII w. katedrę św. Marii oraz 
kościelne podziemia, których tu nie brakuje. Cagliari 
jest jednym z największych portów Morza Śródziem-
nego – wojennym, handlowym i rybackim, tutaj jest 
usytuowane międzynarodowe lotnisko. Ale stolica 
Sardynii to także dobrze funkcjonujący ośrodek prze-
mysłowy z fabrykami m.in. Coca-Coli i Heinekena.

tekst i foto Grażyna Stankiewicz





Sassari
Jadąc na północ, na szczycie Sardynii położone jest 

Sassari. Będąc tu, można poczuć atmosferę zwyczaj-
nego życia Sardyńczyka, począwszy od porannej kawy 
z rogalikiem i gazetą w jednej z licznych kafeterii, 
piekarni czy czynnych od rana rodzinnych restauracji. 
Po Sassari można się snuć godzinami, odkrywając ko-
lejne uliczki, zaułki i sporą ilość wspaniałych kościo-
łów wzniesionych w średniowieczu i przebudowanych 
w okresie baroku. Domy na starym mieście zwraca-
ją na siebie uwagę ilością balkonów z wywieszonym 
praniem, kwietników i rozmaitością skrzynek na listy. 
Większość z nich posiada oryginalne drewniane lub 
kamienne portale i nagrzane słońcem schody. Sassari 
posiada także założony w XVI w. uniwersytet z in-
teresująco zaaranżowanym arkadowym dziedzińcem 
i romańską katedrę św. Mikołaja z barokową fasadą 
i licznymi rzygaczami (te gotyckie zostały wyrzeźbio-
ne w formie gargulców). Architektonicznie miasto 
jest konglomeratem tkanki historycznej i tego, co 
nowoczesne. Nowe centrum miasta wyznacza jedno 
z ulubionych miejsc mieszkańców – obsadzona pal-
mami Piazza D’Italia. W pobliżu, na placu pomiędzy 
nowoczesnymi budynkami, zwraca na siebie uwagę 
przeszklona konstrukcja, która symbolizuje stojący tu 
kiedyś Zamek Aragoński, a która skrywa w sobie jego 
fragmentaryczne ruiny. Po mieście można przemiesz-
czać się tramwajem, choć własne nogi w zupełności 
wystarczają, a blisko centrum znajduje się dworzec 
kolejowy

Jak w raju
Pejzaż Sardynii to jednak przede wszystkim 

malownicze widokowo miejsca położone nad brze-
giem morza. Na zachód od Sassari znajduje się 
Stintino z plażą pokrytą drobnym białym piaskiem 
i z położoną na niewielkiej wyspie otoczonej wodą 
w różnych odcieniach błękitu zabytkową wieżą – la 
Pelosa, od której plaża wzięła nazwę. Ze względu 
na różnorodność ryb i przeźroczystość wody to ulu-
bione miejsce nie tylko plażowiczów, ale i miłośni-
ków snorkelingu – nurkowania w celach obserwacji 
podwodnego życia. Stintino znajduje się również na 
liście dziesięciu najlepszych ośrodków na Sardynii 
do uprawiania surfingu. Sezon trwa od kwietnia do 
końca września, ale w tym czasie raczej trudno tu 
o wolne miejsce. 

Z kolei jadąc wybrzeżem na wschód, doje-
dziemy do Castelsardo, osady portowej założonej 
na skale przez starożytnych Rzymian nad zatoką 
Asinara. Każdy metr kwadratowy budzi zachwyt, 
zaskakuje spiętrzonymi dachami i niewielkimi 
dziedzińcami z widokiem na bezmiar lazurowego 
horyzontu. W średniowieczu został tu wzniesiony 
zamek obronny, a później m.in. gotycko-renesan-
sowa konkatedra św. Antoniego. Jednym z symboli 
Castelsardo jest skała  Roccia dell’Elefante przy-
pominająca swoim wyglądem  słonia. U podnóża 
usytuowany jest port jachtowy, w którym można 
podziwiać najlepsze marki jachtowe na świecie.
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Co jeść i pić na Sardynii 
W menu znajduje się głównie mięso: baranina, 

jagnięcina, koźlęcina, wieprzowina i dziczyzna. Na 
wybrzeżu to również owoce morza na czele z langu-
stą i kalmarami. Znakomite są grillowane sardynki. 
Mieszkańcy wyspy są wielbicielami pieczywa. Na całej 
Sardynii kupimy ponad sto gatunków, zarówno tego 
klasycznego, jak i rozmaitych nadziewanych wypie-
ków (jednym z najbardziej popularnych są sebadas – 
serowe pączki polane miodem). Pieczywo podawane 
jest w restauracjach przed daniem głównym (coperto), 
często z oliwą z ziołami lub czosnkiem. W centrum 
miast spotkamy tradycyjne pizzerie z piecami opala-
nymi drewnem, gorzej jest z zamówieniem makaro-
nu (pasta). Sardyńczycy produkują znakomite sery. 
W kameralnych sklepikach z regionalną żywnością 
kupimy sery kozie i owcze: pecorino sardo, caciocaval-
lo, mozarella. Tego typu sklepy wyglądają jak z bajki, 
z obsługą w białych fartuchach i wykrochmalonych 
białych czapkach. Półki pełne są słoików z nadzie-
wanymi papryczkami i paczek botargi (suszona ikra 
z tuńczyka). Można degustować mortadelę, salami 
i niezliczone gatunki oliwek. Na Sardynii do wszyst-
kich potraw podaje się wina. Te najbardziej popularne 
to Cannonau i Carignano. Sardyńczycy specjalizu-
ją się też w lokalnych likierach, np. z mirtu (Mirto) 
lub z cytryny – Limonciello. Pora obiadowa trwa od 
12.00 lub 13.00 do 14.00 lub 15.00. Kolację zjemy od 
godziny 19.00 lub 20.00. 

Ile to kosztuje? 
W wycieczce na Sardynię najdroższe są bilety lot-

nicze, choć zdarzają się okazje i po kilkaset złotych 
w obie strony. Studenci powinni zainteresować się 
wymianą studencką w ramach programu Erasmus, 
przecież wyższych uczelni tu nie brakuje. Najwygod-
niej jest dolecieć do Mediolanu lub Rzymu, gdzie 
możemy przesiąść się w samolot na południe wyspy 
do Cagliari lub w pobliże północnej części Sardynii 
– Olbi lub Alghero. Po wyspie poruszamy się kole-
ją, autobusem albo BlaBlaCarem. To nieprawda, że 
Sardynia jest droga. W sieci można znaleźć noclegi 
w przystępnych cenach w samym centrum miast. 
Kawa kosztuje jedno euro, a koszt biletu kolejowego 
z południa na północ jest tańszy niż w Polsce na trasie 
o podobnej długości. A widoki są przecież nieporów-
nywalnie ciekawsze.
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kultura

Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kanio-
rowej w tym roku obchodzi swoje 70. urodziny. 23 
czerwca halę Targów Lublin wypełniła kilkutysięczna 
widownia, a jubileuszowego poloneza zatańczyło bli-
sko 700 aktualnych i byłych członków zespołu. Cała 
społeczność Kaniorowców liczy blisko 35 tysięcy osób. 
Najmłodszy artysta ma pięć lat, najstarsza 80. Jest nią 
pani Maria Łodziana, która znalazła się w pierwszym 
składzie zespołu w 1948r.

Kaniorowcy – tak nieformalnie nazywa się Zespół 
Pieśni i Tańca „Lublin”. Nazwa pochodzi od nazwiska 
jego założycielki Wandy Kaniorowej, pedagoga i choreo-
grafa. Historia zespołu zaczęła się w 1948 roku, kiedy 
Wanda Kaniorowa założyła w Lublinie Teatr Młodego 
Widza. Była to jedna z pierwszych w Polsce powojen-
nych instytucji artystycznych zajmujących się folklo-
rem. Dziś jest to jeden z najbardziej rozpoznawalnych 
zespołów folklorystycznych na świecie.

Pani Wanda
Wanda Kaniorowa przyjechała do Lublina z Kijowa 

w 1944 r. Miała 32 lata, trudne przejścia wojenne za 
sobą, niewyobrażalną energię i pozytywne podejście do 
życia. Pomimo niewesołych lat 40. i 50. udało się jej 
stworzyć grupę wokalno-taneczną, która w 1953 roku 
przekształciła się w Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Lubel-
skiej. W swoją pierwszą podróż zagraniczną Kaniorow-
cy wyjechali w 1956 r. do ZSRR, zaś trzy lata później 
za żelazną kurtynę. Ich pierwsze występy na zachodzie 
Europy miały miejsce na Sycylii. – Miałam okazję znać 
panią Wandę. To była z jednej strony szalona, z drugiej 
strony twarda kobieta. Co postanowiła, to zrobiła. Nie mo-
gła wejść drzwiami, wchodziła oknem. Dla swojego zespołu 
była w stanie wszystko załatwić – wspomina Alicja Leycyk-
-Kamińska, dyrektor zespołu w latach 1997–2005. 

Nabór do grupy dziecięcej odbywał się we wszyst-
kich lubelskich szkołach podstawowych. Dzieci tańczyły 
i śpiewały jak najlepiej umiały. W ten sposób przed 43 
laty do Kaniorowców trafiła obecna kierownik artystycz-
ny i główny choreograf Bożena Baranowska. – Wanda 
Kaniorowa była niewysoką, tęgą osobą. Czyli była zaprze-
czeniem tancerki i choreografa. Wzbudzała respekt. Kie-
dy wchodziła na salę prób to robiło się zupełnie cicho. Co 
ciekawe, ona nie pokazywała kroków tylko tłumaczyła jak 
należy tańczyć.

Wanda Kaniorowa całe swoje życie związała z zespo-
łem i kolejnymi pokoleniami artystów. Była nie tylko 
znakomitym organizatorem i pedagogiem, ale i twórcą 
wielu inscenizacji, bajek i widowisk plenerowych, a także 
wybitnym choreografem. Jej układy taneczne weszły na 
stałe do repertuaru Kaniorowców. Z jej doświadczenia 
korzystał m.in. zespół „Mazowsze”. Do kanonu weszły 
jej choreografie do poloneza „Pożegnanie ojczyzny” i do 
mazura ze „Strasznego dworu”. Stworzyła szkołę tańca, 
w której aktualnie tańczy 600 tancerzy w wieku 5–25 
lat. Wanda Kaniorowa zmarła w 1980 r. Swoje wnuki 
i prawnuki przyprowadzają na zajęcia członkowie zespo-
łu, którzy występowali w Kaniorowcach jeszcze w latach 
40. i 50.



Kaniorowcy
tekst Anna Syrota, Magda Mazurek | foto Anna Syrota



Z miłości do folkloru
W 2010 r. zespół zapoczątkował tradycję czcze-

nia rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja wspól-
nym z mieszkańcami Lublina wykonaniem poloneza 
w samym sercu miasta. Była to pierwsza w Polsce 
taka inicjatywa, przejmowana w latach późniejszych 
przez samorządy i mieszkańców innych miast. Pomy-
słodawcą był zmarły zimą tego roku dyrektor Kanio-
rowców Jan Twardowski. Zresztą do pomysłowych 
szefów zespół zawsze miał szczęście. Niezapomnianą 
postacią w historii zespołu był m.in. Ignacy Wa-
chowiak, uczeń, ale i następca Wandy Kaniorowej, 
również znakomity choreograf. Osobowości, bez 
których trudno wyobrazić sobie istnienie Kaniorow-
ców, to też Henryk Kukawski, w latach 1960–1999 
kierownik muzyczny zespołu, twórca i autor opra-
cowań wielu utworów wykonywanych przez zespół 
i wychowawca kilku pokoleń muzyków, którzy przez 
lata tworzyli kapelę Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi 
Lubelskiej, a następnie ZPiT „Lublin”. To także 
związana z zespołem od 1945 r. Stanisława Majew-
ska, która była nadzwyczajną garderobianą i równie 
nadzwyczajnym człowiekiem. Takich nietuzinko-
wych osób w zespole było i jest więcej. Obecnie dy-
rektorem jest Adam Maruszak.

Przez lata zespół zmieniał swoją nazwę, zmienia-
ły się również siedziby, nie zmieniało się natomiast 
jedno – miłość do folkloru. Przez ten czas zespół 
stał się fenomenem na skalę krajową i międzynaro-
dową, prawdziwym uniwersytetem ludowych tań-

ców i pieśni. – Jest to zespół pokoleń – mówi jeden 
z wychowanków, Jakub. – Jestem w zespole już 11 
lat, a w tym roku dostał się do zespołu mój młodszy 
brat. Wszyscy jesteśmy wielką rodziną. Z kolei Alicja 
Leycyk-Kamińska dodaje: – Kiedyś do zespołu przy-
chodziło się m.in. po to, aby poznać świat, bo bycie 
w Kaniorowcach dawało takie możliwości. Dziś głów-
nym powodem jest miłość do folkloru. 

Jubileusz i honory
Zespół ma na swoim koncie już ponad 220 

wyjazdów zagranicznych. Każdy z nich to pełna 
widownia i niekończące się brawa na stojąco. Ka-
niorowcy są również organizatorem Międzynarodo-
wych Spotkań Folklorystycznych, których już 33 
edycja miała miejsce w lipcu. Do tej pory wzięło 
w nich udział kilkaset zespołów z całego świata. 
Jako jedno z niewielu wydarzeń tego typu w Polsce, 
spotkania odbywają się pod patronatem Między-
narodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych 
Festiwali i Sztuki Ludowej (CIOFF).  

Tymczasem swój jubileusz Kaniorowcy świę-
towali razem z całym Lublinem. Na urodzinowy 
koncert, który odbył się na hali Targów Lublin, 
przybyło ponad 4 tysiące osób. – Długo szukaliśmy 
odpowiedniego miejsca. Poprzednie jubileusze odbywa-
ły się w plenerze, ale to za duże ryzyko ze względu na 
pogodę. Kiedy zobaczyłam scenografię przygotowaną 
przez krakowskiego scenografa Marka Grabowskiego, 
wiedziałam, że wybraliśmy odpowiednie miejsce. Każ-



dy był zdumiony jak bardzo można odmienić charak-
ter hali targowej  – opowiada Bożena Baranowska, 
która koncert również wyreżyserowała. Co znalazło 
się w repertuarze? Kaniorowcy zaprezentowali pie-
śni i tańce z niemal wszystkich regionów Polski: 
od lubelskich do kaszubskich. Widownia zamarła 
już po pierwszych sekundach występu. Uroczystą 
galę rozpoczął jubileuszowy polonez, zatańczony 
zarówno przez aktualnych, jak i byłych członków 
zespołu. Wspólnie tańczyli, śpiewali i grali na in-
strumentach maluchy, młodzież i seniorzy. Perfek-
cyjnie i bardzo energetycznie.

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk uhonorował 
Zespół Pieśni i Tańca „Lublin” im. Wandy Kanio-
rowej Medalem Unii Lubelskiej za wybitny wkład 
w upowszechnianie lubelskich tradycji muzycznych 
i tanecznych z podziękowaniem za międzynarodo-
wą promocję miasta. Wojewoda lubelski wręczył 
zespołowi Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Ar-
tis” w imieniu wicepremiera oraz ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego. Sekretarz Zarządu Wo-
jewództwa Lubelskiego Anna Augustyniak uhono-
rowała zespół Odznaką Honorową „Zasłużony dla 
Województwa Lubelskiego”. Bez dwóch zdań było 
wzruszająco. Ale przede wszystkim był to znakomi-
ty koncert, który na zawsze pozostawił ślad w duszy 
każdego członka zespołu i każdego widza.

- Była niezwykła atmosfera. W czasie koncertu 
i podczas bankietu. Odczuwałam silną, jeszcze moc-
niejszą niż zazwyczaj, więź, poczucie wspólnoty. Pięk-
na, jubileuszowa sytuacja. 

Polonez Jubileuszowy. Od lewej: kierownik muzyczny Henryk 
Kukawski, kierownik artystyczny i choreograf Bożena Baranowska 

oraz Bernard Konicki, były prezydent Zespołu Polonijnego „SYRENA”  
z Roche la Moliere (Francja)



kultura – okruchy

Kolekcja Hofmanów 
Obrazy XIX-wiecznych malarzy oraz kolek-

cja zegarów z tego samego okresu i wykona-
nych we Francji wzbogaciły zbiory Muzeum 
Lubelskiego. A to za sprawą darowizny Iwony 
i Ireneusza Hofmanów. Kolekcję tworzą obra-
zy wybitnych polskich malarzy, m.in. Henry-
ka Siemiradzkiego, Stanisława Wyspiańskiego, 
Leona Wyczółkowskiego, Wojciecha Kossaka 
i Juliusza Kossaka. Dzieła były gromadzone 
przez pół wieku przez Ireneusza Hofmana, lu-
belskiego adwokata i konesera sztuki, który 
zmarł przed pięciu laty. Kolekcję przekazała 
jego żona prof. Iwona Hofman, politolog i 
medioznawca związana z UMCS w Lublinie. 
(Maksym Vasylyev)

Ukraińska sztuka wideo w Labiryncie 
Zakończyła się wystawa „Twarzą do ścia-

ny” autorstwa ukraińskiego artysty Mykola 
Ridnyi. To wyjątkowa postać – dwukrotnie 
reprezentował Ukrainę na Biennale Sztuki 
Współczesnej w Wenecji. Artysta specjalizuje 
się w tworzeniu instalacji, obiektów i wideo. 
Urodził się w 1985 r. w Charkowie, tam założył 
kolektyw SOSka, w ramach którego organizu-
je wystawy, warsztaty i różnego rodzaju akcje 
artystyczne. W Galerii Labirynt w Lublinie 
Mykola Ridnyi zaprezentował filmy pokazujące 
szarą rzeczywistość panującą na Ukrainie, m.in. 

„Zwyczajne miejsca” z 2015 r., film opowiada-
jący o wydarzeniach na Majdanie kijowskim, 
oraz najnowszy film „Szare konie” (2016), hi-
storię pradziadka artysty Iwana Mykola Rid-
nyi. Zorganizowana w Lublinie wystawa była 
pierwszą tak obszerną i przekrojową prezen-
tacją dorobku artysty w Polsce. (Anna Syrota)

Festiwal Teatrów Niewielkich 
Wojewódzki Ośrodek Kultury przez trzy 

dni gościł aktorów z całej Polski i z zagra-
nicy. W ramach XIV Ogólnopolskiego Fe-
stiwalu Teatrów Niewielkich w Lublinie 
wystąpili młodzi aktorzy z takich miast 
jak Warszawa, Katowice, Łódź, Opole oraz 
Lwów. Ideą festiwalu jest przedstawienie 
pierwotnej formy teatru czyli monodramu 

- teatru jednego aktora. Festiwal odbywa 
się w Lublinie od 2005 roku. Jego pomy-
słodawcą jest Henryk Kowalski, twórca 
alternatywnego teatru Scena 6. Jest to 
wyjątkowy projekt, który daje możliwość 
spotkania się amatorów z profesjonalistami, 
porównania możliwości i podzielenia  się 
doświadczeniem, co widzom gwarantuje 
zaskakujące przeżycia. (Anna Syrota)

Najlepszy grafik
Karol Pomykała z Wydziału Artystycz-

nego UMCS otrzymał Grand Prix Mię-
dzynarodowego Triennale Grafiki 2018 za 
pracę „Jeden kierunek | One Direction”. 
Wydarzenie organizowane jest od 1966 roku 
w Krakowie. Podczas wernisażu zaprezen-
towanych zostało 257 prac autorstwa 115 
twórców z 29 krajów świata. Prace stawiają 
pytania o pogranicza medium graficznego, 
problematyzując relację pomiędzy grafiką 
i rzeźbą, instalacją, malarstwem czy sztuką 
wideo. Karol Pomykała pracuje na stanowi-
sku asystenta w Zakładzie Wypukłodruku na 
UMCS w Lublinie oraz jako Art Director 
w agencji Saatchi & Saatchi w Warszawie. 
Zajmuje się głównie grafiką warsztatową, 
grafiką projektową i reklamową. Pod jego 
kierunkiem studenci grafiki UMCS stwo-
rzyli największy drzeworyt w Polsce z okazji 
150. rocznicy urodzin patronki uczelni Marii 
Curie-Skłodowskiej. (aa)

(Karol Pomykała)

(Anna Stiepaniuk)

(Materiały organizatorów)
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Prestiż na okładce
Zdjęcie autorstwa lubelskiego fotografika 

Tomasza Bosiackiego znalazło się w jedynym 
swojego rodzaju wydawnictwie albumowym 
World Street Photography, które publikuje 
najciekawsze uliczne fotografie na świecie.  Do 
tegorocznej edycji zostało zgłoszonych blisko 
21 tys. zdjęć z prawie 80 państw. Finalnie al-
bum zawiera 212 zdjęć 144 autorów z 35 krajów 
świata pogrupowanych w ośmiu kategoriach. 
Zdjęcie Tomasza Bosiackiego przedstawiają-
ce żeglarzy w śluzie w Guziance na Mazurach 
zostało umieszczone na prestiżowej drugiej 
okładce. Książka została wydana non profit a 
pieniądze uzyskane ze sprzedaży albumu zasilą 
konto jednego z indyjskich sierocińców. To-
masz Bosiacki jest jednym z zaledwie kilku au-
torów z Polski, którego zdjęcie zdobyło uznanie 
międzynarodowego jury. (maz)
Wariacje w Wirydarzu

Malarz, rysownik, pedagog. Gdańszcza-
nin. Ma na swym koncie ponad 30 wy-
staw indywidualnych i udział w przeszło 
200 ekspozycjach zbiorowych w kraju i za 
granicą. Otwarcie wystawy „Wariacje” prof. 
Waldemara Jerzego Marszałka odbyło się 
w czerwcu w Galerii Sztuki Współczesnej 
Wirydarz, mieszczącej się przy ul. Grodzkiej 
w Lublinie. Zaprezentowane na niej obrazy 
pochodzą z ostatniego okresu twórczości 
artysty, który związany jest z gdańskim 
środowiskiem plastycznym, gdzie ukończył 
w połowie lat 80. grafikę użytkową w Pań-
stwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych 
(dzisiejsza ASP). Dyplom uzyskał w 1985 r. 
w pracowni prof. Jerzego Krechowicza. W 
swojej twórczości Waldemar Jerzy Marszałek 
nawiązuje do twórczej schedy najbardziej 
wyrazistych twórców Wybrzeża. Właściciele 
galerii Małgorzata i Piotr Zielińscy po raz 
kolejny wykazali się ogromnym wyczuciem 
tego, co dzieje się na ogólnopolskim rynku 
sztuki. Wystawę można oglądać do 8 wrze-
śnia. (Maksym Vasylyev) 

Niezła Sztuka w Chełmie
II Festiwal Niezła Sztuka już za nami. Trzy dni nasycone sztuką zgromadziły na pla-

cu Łuczkowskiego w Chełmie rzeszę artystów związanych zarówno z fotografią, jak i 
muzyką, teatrem, tańcem, poezją, filmem oraz malarstwem. Wydarzeniu towarzyszyły 
takie atrakcje, jak body painting, graffiti, a także „Whisky na 100 gitar”. Nowością w 
tegorocznym festiwalu był przegląd przedwojennej chełmskiej prasy i reklamy, wyciecz-
ka śladami chełmskich kin oraz potańcówka w stylu retro. Nie obyło się bez gościa 
specjalnego – wokalistki folkowej kapeli „Chłopcy kontra Basia” i laureatki nagrody 
KAJ-a 2015 oraz jej młodszej siostry, laureatki Złotego Fryderyka 2016 – czyli Barbary 
i Agnieszki Derlak, które zaprezentowały przedpremierowo materiał z najnowszej płyty. 
Ideą działań jest zjednoczenie, podkreślają organizatorzy Niezłej Sztuki. Celem było nie 
tylko przedstawienie kulturalnego dorobku chełmian, ale i zaproszenie do uczestniczenia 
we wspólnych pasjach. (pat)

Śladami Singera

Zakończyła się niezwykła podróż po dwunastu miejscowościach Lubelszczyzny. Ośrodek 
„Brama Grodzka – Teatr NN” w Lublinie już po raz ósmy zorganizował artystyczno-edukacyj-
ny festiwal „Śladami Singera”. Podobnie jak w poprzednich latach, inspiracją jest wykreowana 
przez pisarza B.I. Singera postać Jaszy Mazura, głównego bohatera powieści „Sztukmistrz 
z Lublina”, który podróżował wozem przypominającym cygański tabor po miasteczkach 
Lubelszczyzny, pokazując swoje magiczne i akrobatyczne sztuczki. W programie znalazły 
się m.in. widowiska z elementami teatru, cyrku, tańca, fire show i muzyki, przywołujące 
postaci literackich bohaterów Singera oraz zapomniany świat przedwojennego sztetl. Festiwal 
odwiedził Chełm, Piaski, Szczebrzeszyn, Krasnobród, Józefów, Biłgoraj, Tyszowce, Janów 
Lubelski, Bychawę, Kraśnik, Kock i Lublin. (pat)

Dyplomanci mają głos

To ważne, aby dawać głos młodym twórcom, zwłaszcza kiedy są na początku swojej 
kariery zawodowej. W pierwszych dniach lipca w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie 
została otwarta wystawa prac dyplomowych studentów Wydziału Artystycznego UMCS, 
którzy zaprezentowali uprawiane przez siebie dziedziny sztuki: malarstwo, szkło artystyczne, 
ceramikę, rzeźbę oraz intermedia. Autorami tej niecodziennej wystawy są Klaudia Dobosz, 
Karolina Karaś, Małgorzata Brodowska, Valeriia Fediushkina, Sabina Foryt, Svitlana Ho-
holieva, Samuel Najda, Margarita Romanenko, Michał Sulej, Dominika Stręciwilk oraz 
Henryk Widelski. Różnorodność tematyczna (m.in. czas, wojna w Donbasie), materiałowa 
i technologiczna są interesujące. Ciekawe, jak potoczą się ich losy zawodowe, jak zaistnieją 
jako dojrzali twórcy? (Maksym Vasylyev)

(Anita Marciniewicz-Wanarska)

(Tomasz Bosiacki)
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Lublin uwodzi swoimi plenerami nie tylko fotografików. Po raz kolejny ulice miasta stały się planem fil-
mowym. Tym razem z powodu drugiej części zdjęć do serialu TVP SA pt. „Drogi wolności”, którego akcja 
toczy się w Krakowie pod koniec I wojny światowej, w okresie walki o prawa kobiet. 

W serialu została przedstawiona historia trzech 
sióstr, które w trudnych dla Polski czasach zakła-
dają w Krakowie tygodnik „Iskra”, którego debiut 
miał miejsce 11 listopada 1918 r. Jest to również hi-
storia o tym, jak po 120 latach niewoli ludzkie losy 
splatają się z historią. W role głównych bohaterek, 
Maryni, Aliny i Lali, wcieliły się aktorki młodego 
pokolenia – Paulina Gałązka, Katarzyna Zawadzka 
i Julia Rosnowska. Grają one u boku takich aktor-
skich sław, jak Anna Polony, Adam Cywka, Izabela 
Kuna czy Michalina Olszańska.

Co spowodowało, że Lublin wcielił się w rolę 
Krakowa? Producenci uważają, że Lublin ze wzglę-
du na swoją oryginalną zabudowę Starego Miasta 
posiada niepowtarzalny przedwojenny charakter. 
To sprawia, że uliczki, zaułki oraz kamienice są łu-
dząco podobne do zabudowy Krakowa. W serialu 
zobaczymy takie ulice, jak Podwale, podwórka przy 
Jezuickiej, Gruella, Złotą, Dominikańską, Grodzką, 
Krakowskie Przedmieście, Krochmalną – budynki 
fabryki Pszczółka, a także lubelski skansen oraz 
plac Rybny. Ten ostatni ze względu na swoją ma-

lowniczość jest ulubioną lokacją reżyserów. Plac za-
grał m.in. w takich fabułach, jak „Wojenne dziew-
czyny”, „Kamienie na szaniec”, „Kronika wypadków 
miłosnych”.

Pomysłodawcą serialu „Drogi wolności” jest Sta-
nisław Krzemiński, zaś reżyserem Maciej Migas. Serial 
będzie liczył 13 odcinków. Poza Lublinem zdjęcia są 
realizowane również w Krakowie, Poznaniu i Warsza-
wie. Premierowy pierwszy odcinek drugiego sezonu 
filmu zostanie wyemitowany we wrześniu tego roku.

Ale to nie koniec filmowych realizacji w Lubli-
nie. W Centrum Spotkania Kultur odbyły się zdjęcia 
do pilota serialu „Mediatorzy” w reżyserii Krzysztofa 
Langa. W rolach głównych zobaczymy Magdalenę 
Różdżkę, odgrywającą postać dziennikarki lokalnej 
gazety, oraz Mirosława Zbrojewicza, serialowego re-
daktora naczelnego. Film opowiada o środowisku 
mediatorów sądowych, każdy odcinek będzie poświę-
cony innej sprawie. Serial powstaje na zamówienie 
stacji telewizyjnej Polsat. (pat) 

 
foto Robert Pranagal





THE LOST ALBUM

jazz/wino

Ruszyli do Englewood Cliffs (New Jersey), to 
około godziny jazdy z Nowego Jorku. Jechali przez 
Holland Tunnel, dwuipółkilometrowy wentylowany 
mechanicznie tunel pod Hudson River. Spieszyli się, 
bo zakładali kilkugodzinną sesję w studiu i powrót 
na Manhattan, gdzie grali wieczorami w klubie Bir-
dland. Inżynier dźwięku Rudy van Gelder, legendarny 
twórca najwybitniejszych albumów jazzowych w hi-
storii, a jego studio RVG RECORDING STUDIO 
to „Mekka dźwięku”, do której pielgrzymowali wszy-
scy znaczący twórcy i wykonawcy muzyki. Wszystko 
dzieje się w wiosną 1963 roku, a dokładnie 6 marca. 
Efektem sesji było nagranie kilku nowych kompozycji 
„Untitled Original 11383”, „Untitled Original 11386” 
oraz „One up, one down”. Zarejestrowano standard 
Nat King Cola „Natural Boy” oraz temat „Vilia” 
z „Wesołej wdówki” Lehara. Nagrano także „ Impres-
sions” i „Slow Blues”.

 Całkiem przypadkowo w rzeczach pozostawio-
nych przez pierwszą żonę Coltranea, Naimę, odna-
leziono kopie oryginalnych taśm z tej sesji. Studio, 
czyszcząc magazyny, zniszczyło taśmę matkę, a kopie 
miał dla siebie Coltrane. Wytwórnia Impulse odku-
piła je, bojąc się, że artefakty po Coltrane sprzedane 
zostaną na aukcji. I tak po 55 latach ukazał się album 
„Both Directions At Once. The Lost Album” (Im-
pulse 2018) wyprodukowany przez syna Johna Col-
trane’a, Raviego. 

Kwartet Johna Coltrane’a to jego najsłynniejsze 
„wydanie” z McCoyem Tynerem na fortepianie, Jim-
mym Garrisonem na kontrabasie i Elvinem Jonsem 
na perkusji. Lada moment Coltrane znajdzie swoje 
dźwięki i brzmienie. Wspólne granie z Theoloniusem 
Monkiem wpłynęło na szybszy rozwój Coltrane’a, na-
uczył grać Johna dwa–trzy dźwięki na raz. Sporo cza-
su poświęcił na rozmowy i muzykowanie z Ornettem 
Colemanem i Donem Cherrym. „Trane”, pseudonim 
Coltrane’a, eksperymentował z brzmieniem i atonal-

nością, był prekursorem free jazzu. Niestety zmarł 
w 1967 roku na raka wątroby. McCoy Tyner odszedł 
z kwartetu, bo przeszkadzała mu atonalność w grze. 
Jego gra opiera się na „voicingu”, grze niskimi tonami 
lewą ręką, a prawa brała staccatową barwę. Bardzo lu-
bię jego dźwięczną grę i muzykę, np. nagraną na żywo 
w Exchange Cafe z roku 1987. Historia Jimmiego 
Garrisona trwała niewiele dłużej, bo niestety zmarł na 
raka płuc w 1976 roku. Również współtworzył wiele 
jazzowych organizmów i nagrywał płyty z wybitnymi 
twórcami jazzu, był także wykładowcą. Jego syn Matt 
jest uznanym basistą jazzowym. Elvin Jones jako lider 
stworzył grupę The Elvin Jones Jazz Machine oraz 
występował z całą czołówką jazzu światowego. Elvin 
Jones był patronem honorowym Świdnickiego Jazz 
Festiwalu i miałem okazję chwilę porozmawiać i uści-
snąć dłoń mistrza podczas występu w 1996 roku. Grał 
wtedy z synem Trane’a, Ravim Coltranem. Zmarł 
w 2004 roku.

Ten album światowa prasa określa mianem „Gra-
ala”, niewątpliwie jest to płyta stylistycznie, brzmie-
niowo spójna, dająca wiele radości ze słuchania TA-
KIEGO jazzu. Lubimy czy potrzebujemy wszystko 
i wszystkich pozycjonować, ale z tym mistycznym 
kielichem to przesada. Na pewno warto mieć i odbie-
rać wygrywane dźwięki z tego odnalezionego albumu. 
Niby nic nowego, ale świadomość, że odbierasz po-
łączenie, które wykonano pięćdziesiąt pięć lat temu, 
dodaje trochę niesamowitości w odtwarzaniu tej mu-
zyki. Magia nazwisk, legendy i dokonania wpływają na 
wyobraźnię, uzupełniają dźwięki. Archiwalne czarno-
-białe zdjęcia, twarze muzyków, instrumenty, studio, 
robią klimat. To lubię. Płyta zawiera siedem nume-
rów, a wersja DeLux (dwupłytowa – 14) dodatkowe 
ujęcia – wersje nagranych utworów. 

Wojciech A. Mościbrodzki    

Planujemy jesienią zorganizować LAJFJAZZ – wspólne słuchanie 
muzyki jazzowej odtwarzanej na wysokiej jakości sprzęcie audio. 
Ciekawy jestem, czy chcielibyście Państwo przyjść na taki „wie-
czorek” i ewentualnie przynieść ze sobą swoją ulubioną muzykę 
– płytę, posłuchać, pogadać. 
Czekam na odzew, może się nam uda: w.moscibrodzki@lajf.info 
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CHABLIS – nowy trener personalny

Lato w Polsce na pewno nie jest nudne. A to zaba-
wi nas pyton grasujący nad Wisłą, a to Obcy wpadną 
na ten ziemski padół i w czynie społecznym popracują 
w polu, celebrytka naocznie uzasadni na plaży swoją 
celebryckość, a amerykańscy naukowcy wleją w nasze 
serca nadzieję, że zjadanie na czczo pęczka posiekanego 
koperku to cud antidotum na pożerane kilogramami 
gofry i lody. A właściwie na to, co się w wyniku ich 
pożarcia odkłada tu i ówdzie. Jest jednak taki letni 
lejtmotyw, który, odkąd pamiętam (rok 1982, wyjazd 
bladym świtem Warszawą 223, z bratem na tylnym 
siedzeniu pod pierzyną, mama próbuje złapać falę na 
małym tranzystorowym radyjku na baterię, kierunek 
Dziwnów, podróż zdaje mi się trwać wieczność),  sta-
nowi refren, więcej, rytm każdego lata w Polsce. To 
ona, jak cesarzowa, władczyni absolutna, decyduje, kto 
będzie wygranym, a kto przegra lato z kretesem, kto 
będzie królem plaży, a kto waletem chińczyka, bierek i 
warcabów. Kto zbankrutuje na atrakcjach zabijających 
dziecięcą nudę, a kto w spokoju konta przetrwa waka-
cyjne wojaże. Pogoda. Ratuje w chwilach niezręcznej 
konwersacyjnej ciszy, buduje solidarność niezależnie 
od poglądów politycznych, statusu majątkowego, re-
ligii; jest powodem euforii i depresji, kryzysów mał-
żeńskich i jakże potrzebnego obecnie wzrostu demo-
graficznego. Niektórzy uciekają przed nią na południe, 
szukając rozwiązań pewnych jak sycylijska sierpniowa 
spiekota. Odchodzą od pokerowego stolika, na któ-
rym trzeba postawić wszystko na jeden termin. Ileż 
tracą! Lądują w gnuśnej, przewidywalnej, a przez to 
nudnej jak diabli stabilizacji, pozbawionej smaku zwy-
cięstwa okraszonego okrzykiem: ale mieliśmy pogodę! 
Ten felieton ma być o winie i choć na razie na to nie 
wygląda, to jest tak w istocie. Rozumowanie ma tu 
kierunek następujący. Lato to wino białe. Synonim 
świetnej bieli to chablis. Chablis walczy od zawsze i jak 
nikt gdzie indziej z chimeryczną jak stara panna po-
godą. Jest to zarazem ważny powód jego niezwykłości. 
Zupełnie jak lato w Polsce. Chciałoby się dopisać: co 

było do udowodnienia. A teraz rozwinięcie. Czy wiecie 
Państwo, czym był rok 2016 dla Chablis? Prawdziwym 
końcem świata. Najpierw był kwiecień i przymrozek, 
który dotknął 1000 hektarów upraw w apelacji, potem 
maj, zresztą w piątek trzynastego, i potężny grad, któ-
ry zniszczył ponad 400 ha. W czerwcu plaga trzecia 
– padało tak, że wyczerpał się sześciomiesięczny limit 
wody. Zupełnie jakby Najwyższy chciał się wykręcić ze 
starej umowy z Noem. Potem jednak przełożył wajchę 
i w sierpniu przygrzało, aż grona zaczęły smażyć się na 
krzakach. Bo Chablis to apelacja, w której producenci 
muszą wykazywać się stalowymi nerwami, zwłaszcza 
wiosną, kiedy uprawy bywają niszczone przez niskie 
temperatury. To tutaj do perfekcji opanowano meto-
dy zapobiegania przymrozkom – opryski wodą, któ-
ra lodem pokrywa młode pędy i stanowi dla nich na 
pierwszy rzut oka dość paradoksalną ochronę, oraz 
piecyki olejowe, które widowiskowo rozstawione po-
śród krzewów podnoszą nieco temperaturę całej win-
nicy. Efekt zniczy na polskich cmentarzach w dniu 
Wszystkich Świętych. Pogoda na krawędzi, w synergii 
z niezwykłym wapiennym siedliskiem (słynny wapień 
kimmeridge) daje wina krystalicznie czyste, sprężyste, 
energetyczne, mineralne, długie. Jeśli umiejętnie do-
tknąć je beczką, stają się prawdziwie pomnikową eg-
zemplifikacją białego wina totalnego. Na koniec. Ten 
2016, armagedon, co do jakości nie był wcale taki zły. 
Produkcja spadła o ponad połowę, ale Chablis zacho-
wało tożsamość i charakter. Pamiętajcie o tym Pań-
stwo, siedząc w namiocie w czasie ulewy nad polskim 
morzem. Wasze latorośle (nomen omen) lepiej zapa-
miętają te bierki i cieknący tropik niż drinki z palemką 
sączone przez Was i nowo poznanego wuja Helmuta, 
gdzieś przy hotelowym basenie. Na pewno warto się na 
ten czas zaopatrzyć w butelkę dobrego Chablis, będzie 
jak Wasz trener personalny w walce z pogodą. Zwycię-
stwo macie w kieszeni! 

Łukasz Kubiak
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księgarnik

Najnowsza książka Bernarda Nowaka to zbiór 
różnych tekstów, których wspólnym mianowni-
kiem jest Lublin. Utwór, daleki od konwencji prze-
wodnika turystycznego, wciąga czytelnika anegdo-
tami z życia pisarza. Spoza niepozbawionej odrobiny 
krytycyzmu postawy autora przebija autentyczne 
przywiązanie do miasta, w którym mieszka od kil-
kudziesięciu lat.

Bernard Nowak to pisarz, redaktor i wydaw-
ca, mieszkający od 1969 roku w Lublinie. Członek 
SPP, Stowarzyszenia Wolnego Słowa, laureat kilku 
nagród. Najbardziej doceniona, a zarazem znana jest 
jego druga książka „Taniec Koperwasów” – opowieść 
o dorastaniu młodego chłopca, wpleciona w burzli-
we losy Ziem Odzyskanych. Akcję utworu osadził 
autor w tytułowych Koperwasach, znajdujących się 
niedaleko miejsca jego urodzenia. Kolejna książka 
„Smolice N°86” ma jeszcze wyraźniejszy kontekst 
autobiograficzny. To zbeletryzowane wspomnienia o 
Smolicach, w których Nowak spędził wczesną mło-
dość. Jeśli przywołać dodatkowo „Wyroby duchowe” 
– swoisty notatnik obejmujący kilka lat życia w Lu-
blinie, można zauważyć, że pisarz chętnie uwiecznia 
w książkach ważne dla siebie przestrzenie. 

„Spacerniak” rozpoczynają anegdotyczne tek-
sty, w których autor wspomina wydarzenia ze 
swojego życia, związane z różnymi miejscami na 
mapie Lublina. Czasem są to powszechnie zna-
ne budynki czy ulice, istotne zapewne także dla 
wielu innych osób. Innym razem – bardziej 
anonimowe przestrzenie, jak na przykład ko-
lejne stancje pisarza. Obok historii o pierw-
szych miłosnych przygodach studentów 
KUL-u, barach mlecznych czy ucieczkach 
z mieszkania przez balkon, pojawiają się 
wiadomości o konspiracyjnej działalności 
drukarskiej, Lubelskim Lipcu i innych 
realiach PRL-u. Z nieco późniejszych 
wydarzeń – choćby spotkanie z Her-
lingiem-Grudzińskim i wspomnienia 
o Andrzeju Kocie. 

W dalszej części książki, zawie-
rającej między innymi wywiady z 
Nowakiem, znajdujemy więcej in-
formacji o wydawniczej i pisarskiej 
działalności autora, a także jego 
opinie na temat współczesnego 
Lublina. Patrzy on na miasto z 
perspektywy człowieka dorastającego w 
Poznańskiem, zwraca więc uwagę na różnice między 
wschodnią i zachodnią Polską. Nie waha się polemi-
zować z niektórymi obiegowymi opiniami o Kozim 
Grodzie, jak na przykład o wielokulturowości lub 

skojarzeniu kształtu placu Zamkowego z okiem cady-
ka. Wskazuje też na liczne walory Lublina, które nie 
zostały jeszcze wyeksponowane, chociażby kamienica 
przy Krakowskim Przedmieściu 6, której właściciel, 
Jan Mincel, stał się pierwowzorem jednego z boha-
terów „Lalki”. 

Książkę cechuje lekkie pióro autora i ironicz-
ne poczucie humoru. Z kolejnych stron wyłania się 
obraz Koziego Grodu z jednej strony subiektywny, a 
dzięki temu niepowtarzalny, z drugiej – taki, w któ-
rym każdy odnajdzie fragment „swojego” Lublina. Jak 
bowiem pisze Nowak, Lublin „każdy z Czytelników 
może mieć własny. Mieć swój, więc być może lepszy, 
a na pewno – inny”. 

Bernard Nowak, Spacerniak,  Stowarzyszenie Pi-
sarzy Polskich & Wydawnictwo TEST, 2017

Marlena Lesiuk

Bernarda Nowaka „Spacerniak”, 
czyli o Lublinie znanym i nieznanym



zaprosili nas

55magazyn lubelski (56) 2018

(F
O

T
O

ST
R

O
BI

)

Folklorystyczne
Lublin ponownie stał się polską stolicą folkloru. Od 10 do 15 lipca 
miały miejsce XXXIII Międzynarodowe Spotkania Folklorystycz-
ne, które tym razem zaanektowały takie miejsca, jak Ogród Saski, 
Stare Miasto, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, a także Nałęczów, 
Włodawę i Białą Podlaską. Podczas pięciu dni dla publiczności wy-
stąpili i zaprezentowali kulturę swoich krajów zespoły taneczne 
i śpiewacy z całego świata, m.in. z Białorusi, Ukrainy, Węgier, 
Grecji, Argentyny i Meksyku, a nawet z Chin. Łącznie zostało 
zorganizowanych 30 koncertów. Każdy występ był inny i wyjątkowy, 
charakterystyczny dla poszczególnych krajów, a żeby poczuć uroki 
tego wydarzenia, trzeba było zobaczyć to na własne oczy. Tak jak 
np. pod Trybunałem Koronnym w Lublinie, gdzie występ kapeli 
węgierskiej zamienił się we wspólną zabawę. Stroje, muzyka, pie-
śni, taniec i oczywiście tradycje to są skarby każdego kraju, który 
miał możliwość zaprezentować się w tych dniach w Lublinie i na 
Lubelszczyźnie. (Maksym Vasylyev)
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X Lubelskie Dni Psa 

Sobotni poranek 7 lipca mogliśmy spędzić, celebrując święto naszych 
czworonożnych przyjaciół w klubie Radość w Lublinie, gdzie odbył 
się piknik z okazji X Lubelskich Dni Psa. To okazja, by w gronie 
najbliższych propagować spędzanie czasu na świeżym powietrzu 
wraz ze swoimi pupilami. Wydarzenie urozmaicone było licznymi 
pokazami związanymi z behawiorystyką zwierząt, tresurą, a także 
pokazami, jak we właściwy sposób obchodzić się z naszymi psami. 
Tego rodzaju eventy pozwalają nam poszerzyć wiedzę oraz zachęcają 
do zapoznania się z problemami, z jakimi borykają się posiadacze 
zwierząt. Jednym z głównych problemów w Lublinie jest niewy-
starczająca ilość wybiegów dla psów. Te, które istnieją, znajdują się 
m.in. na Czechowie, Wieniawie, Kalinowszczyźnie, między osiedlami 
Rury i LSM – i cieszą się dużą popularnością. Warto wiedzieć, że 
powstają one w ramach budżetu obywatelskiego. Wydarzenie w 
klubie Radość zorganizowane zostało we współpracy z organizacją 
Psiałagan, zajmującą się konsultacjami behawioralnymi. (pat)
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W dniach 21–24 czerwca gościliśmy na największym w Polsce 
święcie kultury ludowej – 52. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i 
Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. W wydarzeniu 
wzięli udział wytypowani drogą eliminacji artyści ludowi z niemal 
wszystkich regionów Polski. Zaprezentowali oni swój repertuar w 
następujących katagoriach: kapele, zespoły śpiewacze, instrumen-
taliści i śpiewacy. Z kolei najmłodsi wykonawcy zmierzyli się w 
konkursie „Duży-Mały”, którego celem jest edukacja i animacja 
młodego pokolenia. W ramach festiwalu odbyły się także warsz-
taty śpiewu, tańca ludowego, gry na instrumentach, spotkania z 
artystami ludowymi, wystawy fotograficzne i projekcje filmów, a 
także targi sztuki ludowej. To już ponad pół wieku, kiedy festiwal 
popularyzuje folklor, przybliżając tradycje ludowe w obrzędach, 
zwyczajach, strojach ludowych i dawnej zabawie. Organizatorem 
wydarzenia nieustannie jest Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lu-
blinie. (pat)
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Sztuka naturze
Na Lubelszczyźnie odbył się VIII Land Art Festiwal – święto 
sztuki ziemi. Festiwal, który od lat jest organizowany w in-
teresujących przyrodniczo i krajobrazowo miejscach, po raz 
kolejny miał miejsce w Parku Krajobrazowym Podlaski Prze-
łom Bugu. Lokalizacja nie jest przypadkowa, gdyż naturalne 
otoczenie inspiruje artystów do działań i pokazuje, że z dala od 
miejskiego zgiełku funkcjonuje sztuka na najwyższym poziomie.
Tegoroczna odsłona, sygnowana hasłem „Święto”, odwoływała 
się do przyjemnych aspektów świętowania, wspólnej zabawy, 
a także pierwotnych obrzędów i ich duchowości. W dniach 
od 4–14 lipca można było zaobserwować, co międzynarodowe 
grono artystów wykreowało z tworzywa, które ofiarowuje nam 
natura. Zwieńczeniem festiwalu tradycyjnie był spacer wernisa-
żowy, podczas którego można było obejrzeć wszystkie plenerowe 
instalacje. (pat)
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Film dokumentalny 
o chełmskiej Dyrekcji

W Chełmie zakończyły się zdjęcia do fabularyzowanego filmu doku-
mentalnego opowiadającego historię kolejarskiego osiedla mieszka-
niowego Dyrekcja. Chełmska inwestycja była drugim co do wielkości 
przedsięwzięciem urbanistyczno-architektonicznym w okresie mię-
dzywojennym obok budowy miasta i portu w Gdyni. Osiedle, które 
składa się głównie z zabudowy w stylistyce polskich dworów, jest 
otoczone zielenią, a jego centrum wyznacza tzw. gmach, wzniesiony 
zgodnie z zasadami modnego w latach 20. i 30. XX w. modernizmu, 
w którym to w 1944 r. został odczytany manifest PKWN. Film za-
tytułowany „Dyrekcja” reżyseruje Grażyna Stankiewicz, autorka kilku 
wcześniejszych realizacji związanych z Chełmem, jak „Stalag 319” 
czy „Ida Haendel – koncert w sepii”. Premiera dokumentu będzie 
miała miejsce w Chełmie na przełomie września i października tego 
roku. Producentem filmu jest Stowarzyszenie Centrum Artystyczne 

„Teatr w Remizie”, producentem wykonawczym jest OTO Agencja 
Producencka z Lublina, a koproducentem Miasto Chełm. (maz)
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Piękna lipcowa pogoda, doborowa publiczność, prezentacja produk-
tów tradycyjnych z terenu powiatu kraśnickiego to tylko część tego, 
co działo się na rynku w Kraśniku podczas corocznego Festiwalu 
Kulinariów i Sztuki Ludowej. 
Był konkurs na KRÓLOWĄ POTRAW. Spośród zgłoszonych 
14 propozycji jury w składzie Jakub Kuroń, Wioletta Wilkos 
oraz Małgorzata Solis przyznało pierwszą nagrodę Mieczysławowi 
Janikowi za „Miód kremowany z musem malinowym”. Z kolei 
wyróżnienie trafiło do Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy 
Fajsławice za „Chłodnik fajsławicki”. Odbyła się również Potyczka 
Kulinarna oraz warsztaty połączone z pokazami i degustacją przy-
gotowanych potraw przez gwiazdy polskich kulinariów Jakuba 
Kuronia i Beatę Śniechowską. Gospodarzem wydarzenia była 
Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej. „LAJF magazyn 
lubelski” miał przyjemność objąć festiwal patronatem medial-
nym. (AIŁ)
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V Festiwal Kulinariów  
i Sztuki Ludowej
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lipiec/sierpień 2018

26 –29 lipca

LUBLIN,
Carnaval Sztukmistrzów

27-29 lipca

WŁODAWA
Zew Natury
V Festiwal Sztuk Naturalnych
Al. J. Piłsudskiego 41 

28 lipca – 5 sierpnia

KAZIMIERZ DOLNY
JANOWIEC NAD WISŁĄ
12. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi 

28 lipca

KAZIMIERZ DOLNY
Wernisaż wystawy Ewy Braun
Odtwarzanie minionych światów,  Muzeum 
Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym,  
ul. Rynek 19, godz. 15:00

29 lipca – 5 sierpnia

WIERZBICA
 V Festiwal Wizji
Dwór Kultury

30 lipca - 4 sierpnia

LUBLIN
Festiwal wina

5 sierpnia

NAŁĘCZÓW
Odlotowy Rajd Nordic Walking
Biuro rajdu: Termy Pałacowe, 
godz. 10:00 – 13:30

11-12 sierpnia

JANÓW LUBELSKI
Gryczaki 2018
Park Misztalec, godz. 14:00 

15-18 sierpnia

ZAMOŚĆ
Zamojski Festiwal Filmowy VI
Spotkania z Historią, Centrum Kultury  
Filmowej „Stylowy”, ul.Odrodzenia 9

17-19 sierpnia

LUBLIN
Jarmark Jagielloński 

17 – 19 sierpnia

KRASNYSTAW
Chmielaki Krasnostawskie 2018

21 – 25 sierpnia

PUŁAWY
Puławskie Lato Bluesowe 2018
Puławski Ośrodek Kultury „Dom Chemika”, 
ul. Wojska Polskiego 4, godz. 11:00

22 – 26 sierpnia

KAZIMIERZ DOLNY
Pardes Festival
Spotkania z Kulturą Żydowską  

11 sierpnia

CHEŁM
Muzealne Targi Staroci 2018
Muzeum Ziemi Chełmskiej, 
ul. Podwalna, godz. 10:00 – 16:00

26 sierpnia

KRAŚNIK
Triathlon Kraśnik 2018
Mistrzostwa Polski w Triathlonie

6 - 11 sierpnia

NAŁĘCZÓW
3 Balonowe Mistrzostwa Świata Kobiet
Nałęczów 2018, Aeroklub Lubelski 
w Radawcu






