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Piotr Nowacki

Grażyna Stankiewicz

Za nami wybory samorządowe. Jak ułoży się polityczny
krajobraz regionu i jakie będą tego następstwa –przekonamy się
wkrótce. Obyś żył w ciekawych czasach – mówi stare chińskie
przysłowie i bynajmniej nie chodzi o to, aby było nam dobrze
i przyjemnie. To raczej grożenie palcem w związku z tym, co
dzieje się aktualnie. A że przysłowia mądrością narodów, przez
innych uważane za przekleństwa, pozwólmy sobie na ciekawość
i otwartość. I róbmy swoje.
W jesiennych klimatach dysputy o sensie teatru
i filozofii literatury Fiodora Dostojewskiego gościmy na
naszych łamach wybitnego lubelskiego reżysera Janusza
Opryńskiego. Z Urszulą Dudziak rozmawiamy o radości
życia, a z sokolnikiem Radosławem Rolą o byciu wolnym jak
ptak. Poza tym w LAJF-ie tradycyjnie przekrój wydarzeń
kulturalnych i wiele innych dobrych wiadomości do czytania
na długie jesienne wieczory.
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Rudka koło Chełma, foto Piotr Bakun

tygiel

(pat)

Elegancki PeDeT

HIT

Brawa dla właścicieli budynku dawnego PDT-u a późniejszej Galerii Centrum w Lublinie. Modernistyczny gmach będący przez kilka dekad uosobieniem nowoczesnego
miejsca zakupowego miał w swojej historii lepsze i gorsze momenty jeśli chodzi o operowanie miejscami reklamowymi. Bywało, że interesująca bryła budynku zaprojektowana
w latach 60. przez znakomitego lubelskiego architekta Tadeusza Witkowskiego na odległość raziła tandetą szpecąc nie tylko ten zacny wzór lubelskiej architektury ale również
otoczenie włącznie z elegancką ulicą Kapucyńską. Tymczasem ostatnio na fasadzie od
strony placu Litewskiego zostały zainstalowane powściągliwe w swoim wyrazie szyldy
informujące o tym jakie firmy mieszczą się wewnątrz budynku. Wzór do naśladowania
dla innych właścicieli budynków w całej przestrzeni lubelskiego śrómieścia.(gras)

(maz)

Przy Szlaku im. Stefana Wyszyńskiego
(gras)

Nad Bugiem

Wdzięczny temat dla fotografików i malarzy, ulubione miejsce wędkarzy i miłośników przyrody. To nad Bugiem są podobno najpiękniejsze wschody i zachody słońca,
ale też najbardziej romantyczne mgły.
Bug ma źródło na Wyżynie Podolskiej na Ukrainie. Jego długość wynosi 772 km
i jest czwartą pod względem długości rzeką w Polsce. Przepływa przez zachodnią
Ukrainę, wschodnią Polskę i zachodnią Białoruś. Koryto Bugu w Zosinie jest najdalej
na wschód wysuniętym miejscem Polski. Wzdłuż całej długości rzeki żyją tysiące
gatunków flory i fauny. Polska część rzeki charakteryzuje się licznymi, często zadrzewionymi wyspami. Można tu pływać kajakiem, zdarza się, że nawet z prędkością
8 km na godzinę. (maz)
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Charakterystyczna bryła kościoła Wniebowstąpienia NMP w Skierbieszowie, wzniesionego
w połowie XVII w., jest niewątpliwą atrakcją
pieszego szlaku turystycznego Śladami Księdza
Stefana Wyszyńskiego, który został otwarty
jesienią 2014 r. Trasa prowadzi przez Żułów,
Baraniec, Marcinówkę, Podwysokie, Wysokie
II, Skierbieszów, Łaziska, Sławęcin i liczy prawie 30 km długości. Postać prymasa Polski jest
tu kluczowa, gdyż podczas okupacji niemieckiej
ukrywał się w pobliskim Żułowie, gdzie m.in.
brał udział w konspiracyjnym nauczaniu młodzieży, pomagał w pracach gospodarskich przy
zbieraniu buraków i kopaniu ziemniaków, pracował naukowo oraz odprawiał w lesie msze święte
dla partyzantów. (maz)

tygiel
Rocznica potyczki pod Opolem

(Aleksandra Świątek)

Są w różnym wieku i mają różne profesje, a łączy ich pasja historii.Stowarzyszenie „Nasza historia” z Opola Lubelskiego specjalizuje się w rekonstrukcjach historycznych głównie związanych z wydarzeniami powstania
listopadowego. Mają na swoim koncie rekonstrukcję umundurowania
i uzbrojenie: 16. Pułku Piechoty Liniowej z okresu powstania listopadowego, 3. Pułku Piechoty Liniowej 1815-1831 (przed wybuchem powstania
pułk ten stacjonował w Lublinie i Bełżycach), a także Kosyniera 1863 oraz
2. Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie (3. Dywizja Strzelców
Karpackich uzupełniona postacią niedźwiedzia Wojtka). Członkowie stowarzyszenia uczestniczą aktywnie w obchodach upamiętniających potyczkę
pod Opolem podczas powstania listopadowego. W tym roku w programie
znalazły się prezentacja historii potyczki, odsłonięcie tablicy informacyjnej,
salwa honorowa oraz przemarsz szlakiem gen. Ramoriny. (maz)

Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

(izo)

Najstarsze muzeum literackie na ziemi lubelskiej – Muzeum Stefana
Żeromskiego – powstało w 1928 roku z inicjatywy żony pisarza Oktawii
z Radziwiłłowiczów. Mieści się ono w dawnej pracowni autora „Popiołów”,
zaprojektowanej przez Jana Koszczyca Witkiewicza. Chata zbudowana jest
z bali kładzionych w zrąb, kryta gontem, reprezentuje styl zakopiański.
To właśnie w niej Żeromski napisał takie dzieła, jak „Dzieje grzechu”,
„Duma o hetmanie” czy „Słowo o bandosie”, a także w latach 1906–1908
organizował spotkania Towarzystwa Oświatowego „Światło”. Przebywając
w muzeum, możemy przenieść się w czasie dzięki oryginalnie zachowanemu wyposażeniu pracowni autora – meblom, fotografiom i pamiątkom
rodzinnym, a także rysunkom znanych mistrzów. W pobliżu znajduje się
mauzoleum Adama Żeromskiego, w którym pochowano przedwcześnie
zmarłego jedynego syna pisarza. (pat)

(saw)

Święto chleba

Już po raz 20. odbyło się Lubelskie Święto Chleba. W klimatycznej atmosferze Muzeum Wsi Lubelskiej na kilkudziesięciu stoiskach pachniało chlebem, wypiekami cukierniczymi, można było spróbować wędlin, rzemieślniczych serów i cydru. Lubelszczyzna
znajduje się na podium pod względem wytwarzania tradycyjnych produktów regionalnych oraz produktów, które mają ministerialne
certyfikaty. Jest też coraz większa świadomość i potrzeba nabywania żywności produkowanej przez niewielkich wytwórców, o czym
świadczy zainteresowanie tego typu wydarzeniami. W lubelskim skansenie można było również posłuchać folkowej muzyki i obejrzeć
spektakl związany z obrzędowością pieczenia chleba. Dla najmłodszych przygotowano m.in. warsztaty pieczenia cebularzy. I jak zwykle
było dużo mąki i jeszcze więcej radości. (saw)
magazyn lubelski (58) 2018
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z okładki
– Kilkanaście lat temu krytyk teatralny Łukasz
Drewniak powiedział, że przed duetem reżyserskim Opryński – Mazurkiewicz są już tylko
Himalaje teatru – Dostojewski. Od wielu lat reżyserujesz ponownie sam, choć w bliskim związku
z Dostojewskim.
– Kiedy robiłem „Braci Karamazow”, byłem związany
z Kompanią Teatr, z którą zdobyliśmy m.in. First
Fringe w Edynburgu za „Ferdydurkę”. Potem nasza
współpraca w sposób dość naturalny się skończyła,
nie skończyła się natomiast moja przyjaźń z Witkiem
Mazurkiewiczem. Ostatnio w Bielsku-Białej przygotowałem w kierowanym przez niego Teatrze Polskim
„Św. Idiotę” według Dostojewskiego. Zresztą ja zawsze gdzieś wokół Dostojewskiego krążyłem, jeszcze
w latach 70. w formule teatru alternatywnego. No
i trochę utonąłem w tej atmosferze, bo oprócz „Braci
Karamazow” i „Św. Idioty” w międzyczasie zrobiłem
„Lód” według Jacka Dukaja i „Punkt Zero: Łaskawe” według Jonathana Littella. A teraz są „Biesy”.
Niedługo rozpoczynamy z aktorami próby, premierę
planuję na wiosnę.
– Adaptacja której powieści Dostojewskiego była
najtrudniejsza?
– Zdecydowanie „Bracia Karamazow”. Rozmiar tego
przedsięwzięcia wydawał mi się szalony. Myślałem,
że nad tym nie zapanuję. Ale miałem wtedy wsparcie nieżyjącego już Cezarego Wodzińskiego, filozofa
i tłumacza, który był dla mnie przewodnikiem intelektualnym, duchowym. Zrobił tłumaczenie – najpierw fragmentów, potem całości. Wykładał mi tego
Dostojewskiego na seminarium, które odbywało się
na jeziorze Śniardwy, na jego łódce. Tydzień rozmawialiśmy tylko o Dostojewskim, goszcząc jeszcze
Ritę Gombrowicz, która powiedziała, że kiedy była
studentką, Gombrowicz kazał jej czytać przede wszystkim Dostojewskiego, który zresztą był jednym z jego
ulubionych pisarzy.
– Jak to jest, że w ramach lektury młodym ludziom
z aspiracjami intelektualnymi polecane są właśnie
jego powieści?
– Chyba dlatego, że dobry jest. Fascynuje mnie teraz ten nowy trend seriali, które pojawiły się trochę
w buncie przeciwko producentom hollywoodzkim.
Za tym stoją młodzi, bardzo dobrze oczytani ludzie,
piszą scenariusze i absolutnie nie pozwalają się wtrącać w swoją pracę producentom. Na przykład „House
of Cards” albo „Sześć stóp pod ziemią”. Oni w wywiadach ciągle mówią, że odwołują się do Szekspira
i Dostojewskiego – czyli do klasyki. To jest coś, czego
trochę brakuje naszym współczesnym dramaturgom.
A Dostojewski zawsze będzie wzorem do narracji.
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Z Januszem Opryńskim, reżyserem teatralnym,
dyrektorem Festiwalu „Konfrontacje Teatralne” i zastępcą
dyrektora Centrum Kultury w Lublinie o wielkości
i inspiracjach twórczością Fiodora Dostojewskiego,
serialach telewizyjnych i kulturalnym potencjale Lublina
rozmawiają Grażyna Stankiewicz i Wojciech Mościbrodzki,
współpraca Patrycja Chyżyńska, foto Natalia Wierzbicka

Strażnik

magazyn lubelski (58) 2018
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Janusz Opryński, rocznik 1953.
Właściciel charakterystycznej sylwetki
w długim skórzanym płaszczu lub
sztruksowej marynarce. Intelektualista
otaczający się legendami literatury,
filozofii i teatru. Zanim stał się
klasykiem, przez długie lata był
związany z polską sceną alternatywną.
Ma na swoim koncie kilkadziesiąt
realizacji teatralnych. Od ponad 30 lat
związany z Centrum Kultury w Lublinie.
Jego pasje to czytanie, czytanie,
czytanie i niekończący się dialog.

– Z Dostojewskiego czerpiemy nieustannie, każdy znajduje w jego twórczości coś, co jest jemu
potrzebne.
– Ja sam ciągle uczę się teatru z Dostojewskiego.
U niego są fantastyczne propozycje gestów – na przykład młody Wierchowieński podaje nie pięć palców,
tylko dwa palce. Kiedy się wita, to nadstawia policzek
pisarzowi Karamazowi, który też nadstawia policzek.
Dostojewski miał dar obserwacji i dar niezwykłej
wiedzy o człowieku. Ale też uczyłem się od Michaiła
Bachtina, genialnego komentatora, że on tego świata
nigdy nie zamykał, dzięki czemu nie wiemy, komu
przyznaje rację. Nie wiemy, po której stronie stoi, nie
wiemy, czy to Iwan ma rację, czy Dymitr. Wodziński
mi opowiadał, że stary Karamazow jest kanalią, a zadaje pytania jak Sokrates. Czyli Dostojewski wytrąca nas
z prostego opisu świata, bo w kanalii widzi mądrość.
Kiedy „jurodiwy” przechodzi koło knajpy, to się żegna, bo mówi, że tam będą szli święci, a kiedy idzie
koło monastyru, to rzuca kamieniami, bo twierdzi, że
to tam są grzechy. Absolutna odwrotność myślenia.
Tam, gdzie nam się wydaje, że jest jakaś świętość,
to niekonieczne musi być. I to jest chyba wielkość
Dostojewskiego.
– Sposób tłumaczenia decyduje o znaczeniu tekstu.
– Wodziński wcześniej tłumaczył „Idiotę”, choć przed
nim zrobił to Aleksander Wat. To było kongenialne, ale Wat tłumaczył dla pieniędzy. Robił to szybko,
pomijał duże fragmenty. I tam były takie błędy, że
brakowało jednego nie, a dwa razy nie to przecież tak.
Pracuję nad starym tłumaczeniem „Biesów” Tadeusza
Zagórskiego i Zbigniewa Podgórca. Dla pewności od-
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grzebuję swój rosyjski, mam oryginał „Biesów” i lubię
sobie tam poszukać. I porównać, jak jest w oryginale.
Robię tak, że wybieram to słowo, które najlepiej mi
pasuje i jest mi bardziej bliskie.
– Reżyser niejako pośredniczy między autorem,
tłumaczem, aktorami i widownią.
– Jeśli, tak jak teraz, wiem, kto będzie grał jaką postać, to trochę słyszę w głowie głos aktora i wiem, na
ile on będzie na scenie. Jeśli wiem, że Łukasz Lewandowski będzie grał młodego Wierchowieńskiego,
Lizę będzie grała Martyna Kowalik, a Eliza Borowska
wcieli się w kuternóżkę, czyli Marię Matwiejewną, to
ja widzę, co im będzie sprawiało radość. Oczywiście
jestem strażnikiem sensu, ale też to oni potem biorą
tę postać w swoje ręce i mnie tam nie ma. To aktor
robi postać, to on nadaje jej ciało. Dowiadujesz się od
aktora mnóstwo rzeczy, bo jak on wypowie słowa, to
dla nas to żyje. W interpretacji aktorskiej to wszystko
nabiera sensu, a w przypadku Dostojewskiego to jest
taka otchłań, gdzie wszystko jest naprawdę, i to dziwne, że to się nie starzeje. Są przypadki majstrowania
przy tych tekstach. Ja tutaj broń Boże nie wartościuję,
każdy ma prawo do grania Szekspira, ale nie każdy ma
do tego talent.
– Co stanowi o wyborze danego aktora? Tembr
głosu, fizyczność czy może względy osobiste?
– Bardzo ważna jest fizyczność – ruch, ekspresja.
Dla mnie ważna była współpraca z Kompanią Teatr.
Oni mieli wtedy ogromną siłę jako młodzi aktorzy
– takie młode wilki, z trochę starszym wilkiem Jackiem Brzezińskim, z którym współpracowałem od

początku. Głęboko wierzę, że teatr powstaje w zespole. Niedawno, kiedy robiłem „W oczach Zachodu” w Teatrze Polskim w Warszawie, to odkryłem
aktorów, których chciałbym wziąć do „Biesów”. To
jest Szymon Kuśmider, fantastyczny aktor z Krakowa, Grzegorz Mielczarek, również z Krakowa,
i Eliza Borowska, która grała u mnie już w „Łaskawych”. W aktorze najbardziej cenię skalę emocji,
to, na ile on potrafi głęboko wejść w postać, i to, co
przekracza w emocjach. Mam nadzieję, że obsada,
o której myślę w „Biesach”, to jest silna obsada,
i to bardzo doświadczonych aktorów. Bo aktorzy
z takim doświadczeniem niosą różne światy. Świat
teatru Dejmka, Grzegorzewskiego, Jarockiego. To
jest fantastyczne, że można przez tego aktora z tym
światem jeszcze bardziej się zmierzyć.
– Od początku w twojej twórczości jest duża otwartość na intelektualną kulturę tego, co na wschodzie.
– Cezary Wodziński, który miał niezwykłe poczucie
humoru, kiedyś zapytał „Janusz, a nie zrobiłbyś
Szekspira?”, na co odpowiadam „No wiesz, ja Ruski”, a on mówi „Ja też”. I tak sobie wtedy pomyślałem, że ja przynależę do tej cywilizacji z całą
świadomością i nie mam na tym punkcie kompleksu. Bo my ciągle mamy takie zużyte kalki. A okres,
kiedy tworzył Dostojewski – co się wtedy działo
w Petersburgu. Krytycy literaccy mówili, że jest źle,
bo dostajemy z tygodniowym opóźnieniem gazety
z Francji. To był tygiel intelektualny, a Dostojewski trafił na ten niebywały kontekst. W Rosji to
obrodziło w technikach narracyjnych. Mamy tam
absolutnych gigantów – Czechowa, Turgieniewa,
Dostojewskiego, Tołstoja. Nie wiem, czy może się
równać z nimi jakikolwiek kraj. Jest jeszcze oczywiście wielka kultura anglosaska, ale te narracje
w Rosji bezsprzecznie są wielkie.
– Kto wcześniej w Polsce zmierzył się z „Biesami”?
– W liceum byłem w Teatrze Starym w Krakowie
na „Biesach” – Andrzeja Wajdy według adaptacji
Alberta Camusa. To było niezwykłe przedstawienie,
grane przez 14 lat od 1972 roku. Właśnie zaczynała się miłość Wajdy do Japonii i on był wtedy
zachwycony teatrem Bunraku, w którym występują zakapturzone czarne postaci animujące lalki.
U Wajdy te czarne postaci zmieniały dekoracje.
„Biesy” dzieją się w takim potwornym błocie, po
którym biegają bohaterowie. Żeby to uwydatnić,
Krystyna Zachwatowicz zrobiła kostiumy ubłocone
do kolan. Jan Nowicki grał Stawrogina, a Wojciech
Pszoniak – Wierchowieńskiego. Na owe czasy to był
bardzo nowoczesny spektakl. Zygmunt Konieczny,
który napisał muzykę, zaangażował zespół bigbitowy.
Tam była nieprawdopodobna energia. To, co dzisiaj
robi Wojciech Klata, to wtedy już robił Wajda. Bez
dwóch zdań wprowadził tym spektaklem do teatru
powiew świeżości.
magazyn lubelski (58) 2018
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– W jakim stopniu doznania licealisty sprzed ponad
40 lat mają wpływ na obecne wybory repertuarowe
i artystyczne?
– Bardzo chcę dialogować, więc w jakiś sposób odnoszę się do tej realizacji. To były dla mnie silne przeżycia, choć niewiele zrozumiałem z tego, co obejrzałem.
Brakowało mi wiedzy i doświadczenia, ale została silna
pamięć emocjonalna. A dla młodego człowieka emocje są najważniejsze. Dlatego właśnie ta Wajdowska
interpretacja „Biesów” jest dla mnie jakimś punktem
odniesienia.
– A wracając z wielkiego świata dramaturgii do Lublina, co dla ciebie w Lublinie jest tym, co inspiruje,
wspiera, pomaga?
– Odwrócę to pytanie. Zawsze coś przeszkadza. Nie
ma sytuacji idealnych, ale z perspektywy moich już
65 lat nie wiem, czy dla artysty nie jest dobre, jak
mu coś przeszkadza, czy sytuacja bardzo dobra go nie
rozleniwia. Ja mam doświadczenie pracy za komuny,
mam doświadczenie z początku kapitalizmu, kiedy
wydawało się, że zaleje nas komercja. Myślę, że Lublin jest miejscem ciekawym, choć trudno mi być
obiektywnym, skoro jestem w środku tego dziania
się i jestem za jakąś cząstkę tego współodpowiedzialny. Lublin jest szalenie ciekawy artystycznie,
różnorodny. Coś w Lublinie się stało przez Noc
Kultury, różne festiwale. Jesteśmy fantastycznie
wyposażeni w przestrzenie – jest Teatr Osterwy,
Muzeum Lubelskie, Centrum Kultury, Teatr NN,
jest CSK, KUL, Chatka Żaka. To nie jest duże miasto, ale jest ono predysponowane do spotkań. Np. jak
w Warszawie zrobisz jakiś festiwal, to go nie widać,
bo to jest potężna aglomeracja i to ginie.
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– Czy nie wydaje ci się, że ta oferta wydarzeń jest
skrojona pod widza wyedukowanego?
– Jako osoba, która wyszła z kultury alternatywnej,
nie boję się rynku. Tworząc sześcioosobową grupę
Provisorium/Kompania Teatr, zagraliśmy 500 razy
„Ferdydurke”. Zagraliśmy też „Transatlantyk” i „Do
piachu” i myśmy się z tego utrzymywali. Natomiast
dziś boję się jednej rzeczy. Musimy się zgodzić na
inne punkty widzenia i współżyć. Ale artystycznie.
Niech artyści kłócą się o swoje widzenie świata, ale
niech nie wchodzą w to politycy. Byłoby idealnie,
gdyby zwyciężały projekty wartościowe. Albo ktoś to
potrafi zrobić, albo nie. A jeżeli przyjdzie do ciebie
ileś osób, to znaczy, że coś umiesz.
– Wydaje się, że teatralnie, widowiskowo Lublin
jest dla każdego.
– Plenerowy spektakl „Sen o mieście” obejrzało 20 tys.
widzów w ciągu jednego roku. Powstaje spektakl i on
sprowadza ludzi, ale mam świadomość, że nie od razu
tak było. Na początku Jerzy Grotowski sprzedawał
kilka biletów na spektakl, ale była w Opolu władza,
która mu na to pozwoliła. No a potem nie można było
się dostać na przedstawienie. Z drugiej strony na disco
polo ludzie też przyjdą, ale mam mieć pretensje, że
ludzie tego potrzebują?
– Rozmawiamy tuż po zakończeniu festiwalu „Konfrontacje Teatralne”. W tym roku 23. edycja, poziom nadal z górnej półki, ale są i zmiany.
– Zrobiliśmy mały skręt, bo powierzyliśmy festiwal
nowym kuratorom, czyli Łukaszowi Drewniakowi
i Wojtkowi Majcherkowi, uznanym znawcom teatru.
Było kilka bardzo mocnych punktów. Zaczęliśmy

„Wujaszkiem Wanią” Iwana Wyrypajewa z fantastyczną obsadą – Karolina Gruszka i Andrzej Seweryn.
Potem była Kleczewska, trudny spektakl ze znakomitymi wizualizacjami. Fantastyczny spektakl z Nowej
Huty „Sekretne życie Friedmanów” o pedofilii. Bardzo
dobry spektakl Komuny Warszawa „Cezary idzie na
wojnę” – opowieść o chłopakach, którzy chcą iść na
wojnę, ale wiedzą, że się do tego nie nadają. Pokazałem
też swojego „Św. Idiotę” według Dostojewskiego, którego zrobiliśmy z Teatrem Polskim w Bielsku-Białej.
Więc było trochę klasyki, ale też sporo nowego teatru.
Frekwencja była bardzo duża. Sprzedaliśmy komplet
biletów w dwóch salach CSK, a to w przypadku teatru
nie jest dziś takie oczywiste.
– Potrzeba czy taki trend?
– Trochę się wzbogaciliśmy jako społeczeństwo, ludzie
mają więcej pieniędzy i rzeczywiście mają potrzebę.
Poza tym jest moda na takie miejsca jak CSK czy Teatr
Stary. Z kolei my staramy się, aby bilety nie kosztowały
nie wiadomo ile, dzięki czemu np. na Konfrontacje
przychodzą różni ludzie, którzy tworzą fajną, żywą publiczność. Widać, że Lublin jest rozgrzany energetycznie i kulturowo. W Lublinie postawiono na kulturę.
I to jest fantastyczne. Brakuje nam tylko dwóch rzeczy
jeśli chodzi o miejsce. Chodzi o modernizację Galerii
Labirynt oraz docelową siedzibę dla teatru lalkowego.
– Centrum Kultury, w którym jesteś odpowiedzialny

za stronę artystyczną, ze względu na wielość i poziom wydarzeń wskazuje na zupełnie nową funkcję
miejsca kultury.
– Bez dwóch zdań to dom kultury, ale taki w rozumieniu André Malraux, który we Francji był wyzywany od bolszewików, a zakładał domy kultury,
które nazywał domami wyobraźni. Znam wiele osób,
które dzięki takim miejscom stały się artystami. Te
domy kultury zostały obecnie zrehabilitowane, bo
wcześniej kojarzyły się z polityką nakazową z okresu
PRL, ale w tym nakazie rodziły się czasem rzeczy
bardzo ciekawe. W Centrum Kultury, czyli dawnym
Lubelskim Domu Kultury, były liczne kluby, np.
Beatlesów czy fotografików, odbywały się koncerty,
spektakle, wernisaże,
– To była również siedziba teatru Provisorium
i Kompanii Teatr. W domu wyobraźni przy ul. Peowiaków spędziłeś niemal całe swoje artystyczne
życie.
– Rzeczywiście, w domu wyobraźni, czyli Centrum
Kultury, jestem już bardzo długo. Czas przekazać stery młodszej generacji, by kontynuowała naszą pracę,
rozpoczętą z dyrektorem naczelnym Aleksandrem
Szpechtem, i tworzyła nowy obraz tego centrum.
Myślę, że będę wracał do tego miejsca, które jest
dla mnie domem, któremu poświęciłem całą moją
energię twórczą.

Reklama

ludzie
O trudnej, choć niezwykłej pasji z sokolnikiem
Radosławem Rolą rozmawia Klaudia Olender,
foto Olga Michalec-Chlebik
– W noweli Giovanniego Boccaccia „Sokół” szlachcic
Federigo z miłości do swojej wybranki Monny Giovanny zabił sokoła i ugotował z niego rosół. W rezultacie
wyszła za tego szlachcica za mąż.

– Ja swojej narzeczonej chciałem tak zaimponować,
że przygotowałem dla niej cietrzewia i pardwę, które
upolowałem w Laponii. To też był pewien wyczyn
i ona to doceniła.
– Nie od razu były sokoły.

– Kiedy byłem małym chłopcem, wymyśliłem sobie, że zacznę hodować gołębie. Znajomi przynosili
mi ptaki, nawiązywałem kontakty z lokalnymi hodowcami, to było moje hobby. Mieszkałem wtedy,
tak jak teraz, obok lasu i różne leśne drapieżniki
regularnie, niemal codziennie, odwiedzały podwórko i nękały moje stado. Te ataki były bardzo widowiskowe, intrygujące. I paradoksalnie nie mogłem
się zdecydować, które ptaki wydają się fajniejsze: te
pierwsze czy te drugie.
– Kiedy zaczęła się pańska przygoda z myślistwem?

– Podczas studiów na Wydziale Leśnym w Warszawie zdobyłem uprawnienia myśliwego, zapoznałem
się z całą kulturą myśliwską, a przez to również z
ludźmi, którzy zajmowali się sokolnictwem. I gdy
zobaczyłem, że można mieć takiego sokoła czy jastrzębia na ręku – poczułem euforię. Wtedy po raz
pierwszy stałem się posiadaczem jastrzębia, samicy
o imieniu Tinga. Nie było to łatwe, bo człowiek
niedoświadczony popełnia wiele błędów, ale mimo
wszystko dobrze się dogadywaliśmy. Dzięki niej poznałem smak sokolnictwa od strony praktycznej, bo
jastrząb to taka klasyka dla początkujących. Można
później „zorganizować” sobie inne, bardziej wymagające i szlachetne gatunki, np. rarogi, sokoły wędrowne. Choć „zorganizować” to chyba złe słowo,
bo przecież nie wybiera się ich z gniazda ani nie łapie, można kupić tylko z hodowli zamkniętej.
– A na czym polega taka hodowla?

– Hodowla to przetrzymywanie ptaka i rozmnażanie.
Na podwórku znajdują się specjalne woliery, w których ściany zamknięte są z czterech stron, tak aby
ptak nie miał kontaktu z otaczającym go światem
bezpośrednio, tylko częściowo, od góry. To ze względu na bezpieczeństwo i ograniczenie stresu. Kiedy
przychodzi okres wiosenny, ptaki łączą się w pary. W
warunkach sztucznych, kontrolowanych, sokolnicy
po prostu je zestawiają i czekają z nadzieją, że ptaki
się wzajemnie zaakceptują i przystąpią do lęgów. Czasami ptaki same zakładają gniazda, składają i wysiadują jaja, a później przy odrobinie szczęścia lęgną się
młode. Następnie, w zależności od tego, jaką metodę
wybierzemy, wychowujemy ptaka lub zostawiamy to
zadanie rodzicom. Szkolenie rozpoczynamy w chwili,
kiedy jest już w pełni wyrośnięty, ma wykształcone i
wyschnięte pióra i swobodnie może latać.
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– Ukrócenie, unoszenie, uwabienie i polowanie to etapy
układania ptaków. Dla laików te pojęcia brzmią dość tajemniczo. Jak prostym językiem opisać proces szkolenia?

– Układanie, inaczej szkolenie ptaka, składa się z czterech etapów. Ukracanie to oswajanie, przyzwyczajanie
do siebie i do otoczenia, później unoszenie na ręku
na rękawicy, uwabianie, czyli nauka przylatywania do
sokolnika, i w końcu napuszczanie, czyli nauka polowania. Nie można pominąć żadnego kroku. Bo kiedy
ptak nie będzie nas słuchał, reagował na komendy i
otaczające bodźce, nie będzie z nami współpracował
i polował. To kilka tygodni ciężkiej pracy. W naturalnych warunkach ten drapieżnik sam sobie radzi,
nauczony przez rodziców, poluje i zabija. W moim
przypadku to ja muszę go tego nauczyć. Głównym
celem i założeniem sokolnictwa jest polowanie z użyciem ptaka drapieżnego, czyli ptaka, który goni, ściga
i w efekcie końcowym zabija swoją potencjalną ofiarę,
np. bażanta. Niestety, ostatnio została znowelizowana
ustawa prawa łowieckiego, która wprowadziła duże
ograniczenia, m.in. zakaz szkolenia ptaków i psów na
żywych zwierzętach. To głupota, bo jak mamy nauczyć swoich podopiecznych pracy w polu czy lesie,
jeśli nie mogą mieć kontaktu z żywą zwierzyną? Zaczynamy zwierzęta traktować jak siebie, uczłowieczać
je, przypisujemy im cechy ludzkie, ale u zwierząt to
wygląda inaczej. Wystarczy sobie uświadomić, że w
świecie przyrody codziennie tracą życie tysiące zwierząt, będących ofiarami drapieżników.

– Ma pan dzieci, które jedzą upolowaną przez pana zwierzynę. Jaka jest ich reakcja?

– To zależy od tego, czy narzucamy dzieciom swoje
zachowania. Moje dzieci nie reagują emocjonalnie
na widok mięsa, które przynoszę z polowania, lub
gdy widzą jego kawałek na talerzu. Edukuję je przyrodniczo, podobnie jak inne dzieci. Często chodzę z
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sokołem do szkół, przedszkoli i opowiadam o lesie.
Naśladuję głosy różnych zwierząt, stosuję też elementy dogoterapii. Chciałbym zorganizować lekcję,
na której wytłumaczyłbym w praktyce, skąd bierze
się kotlet. Na takie zajęcia przyniósłbym ćwiartkę
np. dzika, a dzieci zobaczyłyby, że trzeba odkroić
nogę, schab od kręgosłupa, pokroić mięso, ubić je
tłuczkiem czy stekerem. Mogłyby same przyrządzić
i usmażyć kotlet. Jeśli nie pokażemy tego dzieciom,
to one będą myślały, że mięso rośnie na drzewach.
Dorośli próbują nie dopuścić do siebie myśli, że mięso, które jedzą, trzeba było przecież zdobyć, wyprodukować czy w efekcie zabić zwierzę, z którego ono
pochodzi.
– Co ptaki drapieżne jedzą na co dzień?

– W warunkach naturalnych jedzą to, co sobie
upolują. A w takich kontrolowanych odżywiają się
najczęściej jednodniówkami, czyli kurczakami z wylęgarni. Chętnie zjedzą też gołębia, przepiórkę czy
jakieś inne mięso, którym dysponujemy w danym
momencie. Kurczaki jednodniówki są niemalże sterylne, bo to koguty, które nie nadają się do hodowli.
Są segregowane i izolowane przez tzw. seksera i odstawiane do utylizacji jako odpad produkcyjny. Dla
naszych ptaków to świetna karma.
– Jak przywołuje się sokoły?

– Są różne metody. Można zawołać wabidłem, gestem ręki, gwizdnąć za pomocą gwizdka, wykrzyczeć
przećwiczoną komendę słowną. W nazewnictwie też
jest pełna dowolność. Mogą to być oryginalne m.in.
arabskie imiona, które bardzo pasują do ptaków drapieżnych, albo zwykłe, takie jak mają ludzie. Np.
samica Bela, Fela czy tak jak moja: Hela. Nie ma
reguł, nie musimy trzymać się jakichś określonych
ram, po prostu, co nam w duszy gra. Ze względów

bezpieczeństwa komunikujemy się z ptakiem także za pomocą
nadajników radiowych. To kilkunastocentymetrowa antena
z małym nadajnikiem, mniej więcej o średnicy 1 cm, którą
przyczepia się do sterówki. Jest lekka, nie przeszkadza w locie.
A ja mam odbiornik w rodzaju pistoletu z anteną, nakierowuję go i odbieram sygnał.
– Zdarzają się ucieczki?

– Kilka lat temu miałem taką przygodę z samicą raroga, która
została przegoniona przez dzikiego drapieżnika. Zrobił to na
tyle skutecznie, że poleciała daleko. Straciłem z nią kontakt
radiowy. Próbowałem ją namierzyć, jeździłem po okolicy, niestety bez sukcesu. Po kilku dniach zadzwonił do mnie facet i
zapytał: „Proszę pana, czy pan jest posiadaczem sokoła, dokładnie raroga?”. Odpowiedziałem, że byłem jeszcze do niedawna.
Na co on: „To co w takim razie ten ptak robi za Kraśnikiem w
Rzeczycy?”. Ptak na łapie miał taką tabliczkę z numerem telefonu, tzw. adresówkę, która okazała się pomocna. Na szczęście
rarożyca trafiła na miłośnika ptaków drapieżnych.
– Drapieżniki w przestrzeni miejskiej mogą budzić strach. Niedawno sokół porwał spacerującego yorka. Co należy zrobić, jeśli
znajdziemy takiego ptaka?

– Ptakom drapieżnym taki mały york może przypominać zająca, królika albo cokolwiek innego, co porusza się i instynktownie może paść ofiarą drapieżnika. W przypadku znalezienia
sokoła można np. zadzwonić do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Straży Miejskiej, większych placówek weterynaryjnych czy zgłosić zdarzenie na Spotted Lublin. W ten
sposób odnalazł się jeden z moich ptaków w ubiegłym roku.
Zagubił się między blokami na miasteczku akademickim i
dzięki studentom udało się szybko go namierzyć i stamtąd
zabrać.
– Jak wygląda typowy dzień sokolnika?

– Cały czas dbamy o ptaki i je doglądamy, ponieważ w okresie
aktywności, kiedy wykorzystujemy je do treningu, polowania czy latania, muszą być w gotowości. Ptaki mają siedziska
na podwórku, są zabezpieczone, odpowiednio przywiązane,
posiadają kuwety z wodą. Oczywiście, w żaden sposób nie
przeszkadza im to w codziennym życiu, nie szarpią się, nie
uciekają. Podczas treningów jedziemy w pole albo łowisko,
tam szkolimy ptaki, wyrabiamy ich sprawność, szybkość, żeby
miały siłę fruwać, chciały z nami współpracować. Ćwiczymy
apel i po zawołaniu wypuszczony ptak do nas przylatuje. To
trochę działa jak magnes – wie, że warto przylecieć, bo dostanie coś do jedzenia. Oczywiście praca z ptakami drapieżnymi
wymaga dobrej kondycji fizycznej. Często zdarza się, że nasz
podopieczny gdzieś odleci lub upoluje zwierzynę w pewnej
odległości od nas. Wtedy ważna jest szybka reakcja. Na przykład podczas walki sokoła z bażantem może dojść do kontuzji
i wtedy musimy mu pomóc, podbiec, złapać albo go przechwycić. To są, nie ma co się czarować, drogie ptaki, którym
poświęciliśmy mnóstwo czasu, pracy i pieniędzy, musimy o
nie dbać.
– Z zawodu jest pan leśnikiem, z zamiłowania myśliwym, muzykiem i sokolnikiem. Na początku roku zrezygnował pan z etatu,
założył własną działalność Go Hunting, można powiedzieć – wybrał wolność.

– Zawsze byłem niezależnym duchem, dlatego postanowiłem
zrezygnować z pracy etatowej i zająć się własną działalnością.
W końcu człowiek nie żyje po to, żeby pracować, tylko pracuje
po to, żeby żyć. Teraz zajmuję się tylko ptakami drapieżnymi.
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Odżyłem psychicznie, odczułem luz, radość z tego,
że mogę robić to, co kocham, oddać się swojej pasji
i z niej żyć. Gdybym do emerytury miał siedzieć za
biurkiem i ciągle robić to samo, to moje życie straciłoby sens. A tak, jestem wolny jak ptak.
– Na czym polega teraz pana praca?

– Sokolnicy niejednokrotnie wykorzystują ptaki
drapieżne do ochrony biologicznej różnych obiektów
użyteczności publicznej, przemysłowej, tam gdzie
obecność ptaków jest niepożądana, np. w Ogrodzie Saskim, w miasteczku akademickim, szpitalu
na Abramowickiej, lotniskach, parkach miejskich,
plantacjach borówki amerykańskiej czy w sadach
czereśniowych. Natura drapieżnika jest taka, że on
lubi ścigać, gonić. Jego obecność w terenie, gdzie
potencjalnie mogłyby odbywać się lęgi np. gawronów czy innych niepożądanych ptaków, sprawia, że
one kodują w tych swoich ptasich główkach, że jest
drapieżnik i lepiej tam nie zakładać gniazda. Dzięki
sokołom możemy poprawić w pewnym sensie warunki sanitarne ludzi.
– Ile trzeba mieć sokołów, żeby zabezpieczyć lotnisko?

– Trzeba mieć kilka, ponieważ jeden ptak nie jest w
stanie zagwarantować nam bezpieczeństwa przez cały
dzień. One latają w określonych porach, są różnie
„zaprogramowane”, musimy dysponować kilkoma,
żeby w zależności od potrzeby i pory dnia móc odpowiednio je wykorzystać. W obecnej chwili mam
siedem ptaków, m.in. jastrzębia gołębiarza, myszołowce towarzyskie, inaczej zwane harrisami, rarogi
i rarogi górskie oraz trzy psy – karelskiego psa na
niedźwiedzie, płochacza niemieckiego i wyżła.
– W takim razie jak psy dogadują się z sokołami?

– Psy są nieodłącznym elementem polowania, to
dzięki nim znajdujemy zwierzynę. Można powiedzieć, że sokół, pies i człowiek to nierozerwalny łańcuch myśliwski. W momencie, kiedy pies wystawi
nam zwierzynę, możemy puścić jastrzębia czy sokoła,
ale ten pies cały czas stoi i czeka na naszą komendę,
by wypłoszyć np. bażanta. Sokół jest ptakiem wysokiego lotu, poluje z dużej wysokości, pikując w dół,
nabiera prędkości i tą swoją siłą zabija, strąca ofiarę.
– Myśliwy może polować kiedy chce?

– Właśnie rozpoczął się sezon polowań, czyli od 1
października praktycznie do końca lutego. Później
zaczyna się okres lęgowy, ptaki mają azyl. Poluje się
zgodnie z kalendarzem polowań i z rozporządzeniem
ministra. Ogólnie jesień i zima to najlepszy czas na
polowania z ptakami drapieżnymi.
– Berło, bałwanek, pałąk, pokot, wabidło – słownik sokolników jest bardzo intrygujący.

– W sokolnictwie używamy specjalistycznych określeń. Wszystkie elementy, tzw. utensylia, czyli
werblik, krętlik, pęta, karnal, siedzisko, berło, torba myśliwska, mają dla nas odpowiednie znaczenie.
Nasz język świadczy o naszej kulturze, posługujemy
się takimi specyficznymi pojęciami, żeby nazwać np.
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niezbędne elementy wyposażenia sokolnika i naszego ptaka.
– Pana zainteresowania to myślistwo i polowania. Sokolnictwo, kynologia, trofeistyka, muzyka myśliwska i
od niedawna łucznictwo. To ostatnie raczej jest nielegalne w Polsce?

– Nie do końca jest to trafne określenie. Nielegalne
jest polowanie z użyciem łuku. Samo łucznictwo to
piękny i trudny sport. Natomiast myślistwo łucznicze to wymagające zajęcie, raczej nie dla przeciętnego myśliwego, tylko dla konesera, znawcy sztuki
polowania. Wymaga znajomości zwyczajów zwierzyny, sztuki podchodzenia, kamuflażu, ponieważ z
łuku nie możemy strzelać dalej niż 20–30 metrów
od zwierzyny. Inaczej jest to nieetyczne i wiąże się
z dużym ryzykiem oddania nieprecyzyjnego, nieskutecznego strzału. Jednak w Polsce panuje zakaz
tego typu polowań. Gdybym mógł polować z łuku,
niejednokrotnie odstawiłbym strzelbę czy sztucer do
szafy. Sam rytuał jest na tyle emocjonujący, ta wymiana spojrzeń ze zwierzęciem, że wcale nie musi
zakończyć się oddaniem strzału i zabiciem.

– Być z czegoś orłem, mieć sokoli wzrok, patrzeć na
kogoś jak na raroga – z takimi określeniami spotykamy się w języku codziennym. Jaki charakter mają ptaki
drapieżne?

– Przede wszystkim są cały czas skoncentrowane,
bystre, gotowe do działania. Gdy tylko coś się ruszy
i dosięgnie ich wzroku, od razu reagują napięciem.
Zaczynają się czaić, przybierają pozę do lotu, do ataku. Latają wtedy, kiedy mają zapotrzebowanie na
pokarm. W momencie, kiedy są najedzone, to odpoczywają, trawią, nie muszą robić żadnego wydatku energetycznego. Tak jak człowiek lubi sobie po
obiedzie usiąść w fotelu, poczytać książkę – tak samo
ptaki, jak nie muszą, to nie fruwają. Często słyszę pytania w stylu – czy ten ptaszek nie lepiej by się czuł,
jakby cały czas latał? Na pewno nie, bo przecież ptak
jak fruwa, to też się męczy. To znowu przełożenie
ludzkich odczuć i odruchów na zwierzęta, kłania się
nieznajomość biologii, behawioru ptaków.

– Ptaki drapieżne są coraz bardziej popularne. Występują w filmach, kreskówkach, reklamach, znakach towarowych firm i w polskim godle.

– Niejednokrotnie myślałem, jak to się stało, że orzeł
biały został naszym godłem, no bo bielik nie jest takim szlachetnym ptakiem, za jakiego go uważają.
Jest zwykłym padlinożercą, takim śmieciuchem. Być
może był to orzeł np. przedni, który był albinosem,
w końcu zdarzają się takie przypadki wśród ptaków i
zwierząt. Przyjęło się, że to „orzeł bielik”, ale bynajmniej bielik to nie orzeł. Nasze bieliki posiadają tylko biały ogon, ale tylko stare, dorosłe ptaki. Młode
mają szare ubarwienie, które dopiero w późniejszym
wieku się zmienia. Osobiście, gdyby to ode mnie zależało, nigdy nie zrobiłbym z takiego ptaka godła naszego państwa. Co innego bardziej szlachetny orzeł
przedni. Byłby jak najbardziej odpowiedni.
– Dziękuję za rozmowę, chwal ćwik!

Lubelskie
tak widzę
– konkurs fotograficzny

(nat)

(pod)

(pod)

Lubisz fotografować? Lubisz dzielić się zdjęciami z innymi? Chciałabyś/chciałbyś zadebiutować na
łamach „LAJF magazyn lubelski”? Ten konkurs jest
dla Ciebie!
Tematyka konkursu to natura, przedsiębiorczość,
krajobrazy, architektura zabytkowa i nowoczesna,
infrastruktura, ginące zawody i nowe technologie,
tradycyjne produkty i regionalna kuchnia, turystyka,
rekreacja i sport, ale też pasja, piękno i dynamika –
czyli to wszystko, co zawiera się w słowie Lubelszczyzna. W konkursie biorą udział fotoreportaże oraz
zdjęcia pojedyncze wykonane w dowolnej technice.
Przewidywaną nagrodą dla zwycięzcy jest publikacja fotografii na łamach naszego czasopisma i na
stronie internetowej www.lajf.info w grudniu tego
roku. Prace konkursowe należy przesyłać w terminie
do 30 listopada 2018 r. na adres redakcja@lajf.info
Nagrodzone prace wyłoni grono fotografików
LAJF-a, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Lubelskiego, a także przedstawiciel
Akademii Odkryć Fotograficznych w Lublinie.
Zapraszamy.

społeczeństwo

autobus

foto Natalia Balabash

Jaka oferta?

W ofercie Centrum Szkolenia można wybierać
pomiędzy ponad 20 kursami branż: motoryzacyjnej,
budowlanej, spożywczej, fryzjersko-kosmetycznej,
odzieżowej, artystycznej, elektromechanicznej i elektrycznej. Każdy kurs trwa zaledwie do 3 miesięcy,
z czego aż 2 miesiące stanowią same praktyki. Ukończenie kursu upoważnia do przystąpienia do egzaminu
czeladniczego przed Komisjami Egzaminacyjnymi Izby
Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie i uzyskanie
tytułu czeladnika w danym zawodzie.
Organizacją praktyk zajmuje się Centrum Szkolenia
Młodzieży i Dorosłych w Lublinie. Odbywają się one
w zakładach rzemieślniczych w miejscu zamieszkania
uczestnika kursu, co stanowi duże udogodnienie dla
osób spoza Lublina.

Dlaczego warto?

Poprzez zacieśnienie współpracy z pracodawcami
zrzeszonymi w Izbie około 80% naszych absolwentów
znajduje pracę. Z badań przeprowadzonych w latach
ubiegłych 98,5% pracuje w zawodzie, które zdobyło
podczas kursów wyuczających i kwalifikacyjnych.
Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych w Lublinie jest korzystną alternatywą dla innych placówek
szkolących, gdyż nauka trwa w nim krócej i jest nastawiona przede wszystkim na zdobywanie umiejętności
praktycznych, a co za tym idzie, możliwość znalezienia
pracy w zawodzie od zaraz.
Jakie trzeba spełnić warunki, aby zapisać się na
kurs?
Na kurs może zapisać się każdy pełnoletni bez
względu na posiadane wykształcenie (wystarczy wykształcenie podstawowe) czy dotychczasowe doświadczenie.
Udogodnieniem jest także możliwość wnoszenia
opłat w systemie ratalnym, bez konieczności opłat
„z góry”.
Nabór na kursy prowadzony jest cały rok, a grupy
uczestników liczą do 10 osób, co daje komfort i korzyści z nauki.

Centrum Szkolenia Młodzieży
i Dorosłych w Lublinie
ul. Chopina 28, 20-023 Lublin

www.izba.lublin.pl
Zapisy na kursy pod nr telefonów:
609 828 860 | 81 743 69 42
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Centrum Szkolenia Młodzieży i Dorosłych
w Lublinie rozpoczęło swoją działalność 1
września 2003 roku. Od początku istnienia
przeprowadzono około tysiąca kursów, dając
tym samym możliwość rozwoju i nabycia
nowych umiejętności osobom szukającym
pracy lub chcącym zmienić kwalifikacje
zawodowe.

zawód

na wyciągnięcie ręki
Magdalena Litwin-Kiec
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biz-njus

(mat.org.)

Sukces w Poznaniu”
Województwo lubelskie z powodzeniem
zaprezentowało się na Międzynarodowych
Targach Poznańskich „Smaki Regionów”.
Lubelscy producenci tradycyjnych specjałów otrzymali 6 statuetek „Pereł”, nagród
przyznawanych najlepszym produktom regionalnym. Gala odbyła się 30 września, a
tytuł nadawany przez Polską Izbę Produktu
Regionalnego i Lokalnego powędrował
do następujących lubelskich produktów:
musztarda Danuty Pietrusik i Pauliny
Pietrusik „Frykasy z Kodnia”, twaróg tłusty
klinek tradycyjny Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej z Bychawy, twarożek
babuni półtłusty z Michowa Spółdzielni
Mleczarskiej „Michowianka” z Michowa, jabłecznik domowy „cydr” Małgorzaty
Solis „Frux Solis” z Mikołajówki, filet z
pstrąga w maku z pęczakiem, warzywami
i szyjkami rakowymi Stowarzyszenia
„Sokowirówka” z Poniatowej oraz kakory Koła Aktywnych Kobiet z Łobaczewa
Małego. Łącznie Lubelszczyzna posiada
już 52 statuetki „Pereł”. (pat)

Lublin gospodarzem Mistrzostw Świata
Przyszłoroczne Mistrzostwa Świata FIFA
U20 Polska 2019 odbędą się w Lublinie.
Kilkunastoosobowa delegacja FIFA i PZPN
odwiedziła Lublin w celu przeprowadzenia
inspekcji stadionu Arena, co pozwoliło
zweryfikować stopień przygotowania infrastruktury obiektów sportowych w Lublinie,
centrów treningowych oraz bazy hotelowej.
Do Lublina przyjechali specjaliści od spraw
bezpieczeństwa, marketingu, mediów,
ticketingu, transmisji telewizyjnych oraz
stanu murawy. Mistrzostwa rozpoczną się
23 maja 2019 w sześciu polskich miastach.
Wezmą w nim udział 24 zespoły z całego
świata. Oznacza to szybsze rozpoczęcie
sezonu dla branży hotelarskiej i gastronomicznej zarówno w Lublinie, jak i w
regionie. (pat)
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Stokrotki razy 500

Krzczonów w woj. Lubelskim zyskał
nową placówkę handlową – 500. sklep
sieci Stokrotka. Asortyment został dostosowany do potrzeb klientów, którzy
mogą tu kupić np.wędliny i pieczywo m.in. od lokalnych dostawców i
piekarzy. Charakterystyczne logo sieci
zaczyna dominować w krajobrazie sklepów spożywczych na Lubelszczyźnie.
Maxima Grupe, litewska spółka, która
jest właścicielem sklepów Aldik i Samo
przejęła od lubelskiej spółki Emperia
437 sklepy sieci Stokrotka i od połowy
września dotychczasowe Aldiki przekształcają się właśnie w Stokrotki. (maz)

Świdnik dla lotnictwa USA

Lublin na 12 miejscu
w rankingu „Polityki”
Tygodnik „Polityka” opublikował ranking
jakości życia w polskich miastach. Lublin
uplasował się na 12 pozycji, wyprzedziły
go między innymi takie ośrodki miejskie, jak Sopot, Warszawa czy Kraków.
Ranking powstał w oparciu o zalecenia
zawarte w zbliżonych tematycznie
raportach i rankingach opracowanych w
innych krajach europejskich. Określono w
nim dziesięć obszarów wpływających na
jakość życia. Są to edukacja, praca, mieszkania, środowisko, zdrowie, bezpieczeństwo, społeczność, czas wolny, samorząd
oraz transport i łączność. Dziennikarze
„Polityki” przygotowali zestawienie we
współpracy z naukowcami z Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie. (pat)

MH-139 – śmigłowiec oparty na
konstrukcji śmigłowca AW139 Grupy
Leonardo, właściciela PZL Świdnik,
Prezydent nagrodził przedsiębiorców
został wybrany przez Siły Powietrzne
USA na potrzeby misji w zakresie
Znamy laureatów konkursu o Nagrodę
ochrony interkontynentalnych pociGospodarczą Prezydenta Miasta Lublin.
sków balistycznych oraz transportu
Nagrody przyznano w pięciu kategoriach. I
rządowego i sił bezpieczeństwa. Protak w kategorii „Młode firmy” główną nagram MH-139 oferowany przez firmę
grodę otrzymała spółka Evotec, zajmująca
Boeing, będącą głównym wykonawcą,
się obsługą branży automotive, a w kategoma wartość 2,4 miliarda dolarów i
rii „Obecność na rynku lokalnym” – firma
obejmuje 84 śmigłowce, urządzenia
uPaid, jeden z liderów branży płatności
szkoleniowe oraz powiązany sprzęt
mobilnych. Główna nagroda w kategorii
wsparcia z datą wstępnej gotowości
„Duże firmy – lokomotywy gospodarcze
określoną na rok 2021. Budowana w
miasta” przypadła Lubelli, a w kategorii
Filadelfii maszyna będzie użytkowana „Innowacyjność” spółce GT 85, m.in. za
przez Siły Powietrzne USA i zastąpi
uruchomienie nowoczesnego laboratorium
ich flotę śmigłowców UH-1N, zachemicznego świadczącego usługi na
pewniając nowoczesne technologie,
zlecenie podmiotów z sektora motoryzawysokie osiągi oraz oszczędności rzędu cyjnego. Nagroda specjalna trafiła do rąk
1 miliarda dolarów w kosztach zakupu
przedstawiciela spółki Convergys, zajmui całego cyklu życiowego floty. Ponad
jącą się obsługą klientów największych
900 maszyn AW139 znajduje się już w
globalnych koncernów, m.in. firm Samsung
służbie ponad 270 rządów, armii oraz
i Uber. Jak zaznaczył prezydent Krzysztof
firm na całym świecie.
Żuk, cechą wspólną wszystkich laureatów
jest przyczynianie się do rozwoju potencjału gospodarczego Lublina. (UM Lublin)

biznes

Biznes
rodziną silny
Krzysztof Hetman

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Czy rodzina i biznes mogą iść ze sobą w parze?
Choć tyle się mówi o potrzebie rozdziału między życiem zawodowym i prywatnym, to jednak przykłady
udanych rodzinnych biznesów i dane z całej Europy
pokazują, że te dwie kwestie można jak najbardziej
łączyć.
Po przemianach 1989 roku w Polsce mieliśmy
prawdziwy wysyp biznesów rodzinnych. I nie było
w tym nic dziwnego, gdyż z natury przedsiębiorczy,
ale żyjący do tej pory w centralnie planowanej gospodarce Polacy nie posiadali wcześniej dostępu do
zewnętrznego kapitału i doświadczonych partnerów
biznesowych. Przez kolejne 28 lat, dzięki ciężkiej
pracy całych rodzin, te przedsiębiorstwa ewoluowały
i rosły w siłę. Dziś to już nie „prywaciarze”, ale prężne
firmy działające na polskim, ale także i zagranicznych
rynkach. Obecnie w naszym kraju aż 60 proc. firm
prowadzonych jest przez bliższych i dalszych członków rodziny, tworzą one też około 60 proc. miejsc
pracy i stanowią najpopularniejszą formę działalności
w rolnictwie. Podobnie rzecz ma się w całej Europie. Firmy rodzinne są więc charakterystyczne także
dla tzw. „dojrzałych” rynków i stanowią ważny filar
gospodarki europejskiej, wpływając na jej stabilność.
Nie ulega jednak wątpliwości, że takie firmy stają
przed specyficznymi wyzwaniami. Aby im sprostać,
nie wystarczą tylko świetne pomysły na biznes, determinacja do działania, ciężka praca i dobra, rodzinna atmosfera w biurze – firmy rodzinne potrzebują
również dodatkowego wsparcia „z zewnątrz”. Mam
tego pełną świadomość, dlatego w mojej pracy
w Parlamencie Europejskim skupiam się na działaniach nakierowanych na wsparcie dla MŚP, promowanie przedsiębiorczości i dostęp do finansowania.
Aktywne wsparcie firm rodzinnych potrzebne jest
też oczywiście tutaj w lubelskim, dlatego też wraz
z Mariuszem Filipkiem, prezesem stowarzyszenia
„Aktywna Europa”, 15 października organizujemy
już po raz trzeci Wschodnie Forum Firm Rodzin-

nych. Tak jak w latach ubiegłych, gdy wydarzenie
cieszyło się dużym zainteresowaniem zarówno mediów, przedsiębiorców, jak i świata nauki, i w tym
roku nie zabraknie ciekawych wykładów i warsztatów, które pomogą rodzinnym przedsiębiorcom
w zdobyciu wiedzy i umiejętności potrzebnych do
prowadzenia i rozwijania działalności. W tym roku
w forum uczestniczyć będzie też gość specjalny –
unijna komisarz ds. rynku wewnętrznego, przemysłu,
przedsiębiorczości i MŚP pani Elżbieta Bieńkowska.
Nieczęsto przedsiębiorcy mogą zdobyć informacje
u samego „źródła”, dlatego mam nadzieję, że możliwość wysłuchania i debaty z nią pozwoli naszym rodzinnym przedsiębiorcom na lepsze wykorzystywanie funduszy unijnych, jak również ułatwi poruszanie
się w europejskich regulacyjnych labiryntach. To
bardzo ważne zagadnienia, gdyż dostęp do kapitału
i pozyskiwanie środków na rozwój to jedno z większych wyzwań, przed jakimi stoją obecnie rodzinne
firmy w Polsce. Wiedza na temat tego, jakie środki
można pozyskać z Unii, jest w mojej ocenie wciąż
niewystarczająca. A warto takie informacje mieć, bo
finansowanie unijne to naprawdę doskonały motor
rozwoju przedsiębiorstw! Komisja Europejska oferuje np. specjalny „Instrument dla MŚP”, czyli wsparcie
dla MŚP, które chcą wdrażać na rynek innowacyjne
produkty i usługi, oraz „Szybką ścieżkę innowacji” dla
konsorcjów kilku partnerów biznesowych.
Jestem głęboko przekonany, że należy wspierać
funkcjonowanie przedsiębiorstw rodzinnych, ułatwiać im dostęp do finansowania i tworzyć przyjazne
środowisko regulacyjne. Firmy rodzinne z natury
dbają o wysoką jakość, ciągły rozwój i przekazywanie wiedzy i umiejętności kolejnym pokoleniom, ale
także pracownikom swoich firm, bliskie są im wartości społecznie odpowiedzialnego biznesu i nierzadko
są bardziej ekologiczne niż inne przedsiębiorstwa. Są
ważne dla całej gospodarki i społeczeństwa – po prostu, tak jak rodzina.
magazyn lubelski (58) 2018
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samolotami?
Dlaczego warto podróżować

Z Krzysztofem Wójtowiczem, prezesem Portu Lotniczego Lublin, rozmawia Piotr Nowacki, foto Port Lotniczy
Lublin
– No właśnie, dlaczego warto?

– Bo jest szybciej, wygodniej i taniej niż np. przemieszczanie się samochodem. Po pierwsze można
rozważyć podróż drogą szybkiego ruchu, ale to generuje dodatkowe koszty, gdyż przejazd w jedną stronę,
przykładowo autostradą wielkopolską, kosztuje 40 zł,
czas podróży jest też nieporównywalnie dłuższy, że nie
wspomnę już nawet o komforcie jazdy. Wiem, wszyscy liczymy spalanie na sto kilometrów, ale niewielu
uwzględnia czynnik amortyzacji samochodu. Przykładowo, przyjmijmy wskaźnik ministerstwa dla samochodów prywatnych do celów służbowych, który
wynosi 0,8358 zł za kilometr. Wówczas spróbujmy to
przeliczyć i porównać do ceny biletu lotniczego. Trasa
na odcinku Lublin – Poznań z uwzględnieniem odcinków płatnych to ok. 450 zł w jedną stronę. A podróż zajmuje 6 godzin.
– Pozostając przy przywołanym wcześniej Poznaniu. Co
linie lotnicze mogą mi zaproponować?

– Podróż koleją z Lublina do Warszawy, z powodu
remontu trakcji, zajmuje około trzy godziny według
wskazań operatora, w rzeczywistości są to cztery godziny, a czasem i dłużej. Łącznie przejazd do Poznania
zajmie nam prawie osiem godzin. A za bilet zapłacimy
w pierwszej klasie ponad 200 zł. Z wygodą podróży
też bywa różnie, bo składy kolejowe nie zawsze oferują nam to, czego byśmy oczekiwali. Weźmy też pod
uwagę taki aspekt, jak zmęczenie i konieczność wstania w godzinach rannych do pracy.
– Ale bilety na samoloty są droższe.

– No właśnie wcale tak nie jest. W dużej mierze zależy to od naszej umiejętności planowania podróży.
Policzmy wspomnianą trasę z Lublina do Poznania
pociągiem i porównajmy z ceną przelotu. Tak jak już
mówiłem, koszt przejazdu I klasą bez zniżki to ponad
200 zł, przy ośmiu godzinach podróży.
– Tak, ale pociągi zatrzymują się w środku miasta, a na
lotnisko trzeba dodatkowo dojechać.

– Zarówno Lublin, jak i Poznań, Gdańsk, Kraków czy
inne miasta są bardzo dobrze skomunikowane szybkim i tanim transportem z lotniskami.

– Brzmi przekonująco. W takim razie w jakich godzinach
planowane są loty do Warszawy i jaki konkretnie będzie
czas oczekiwania na przesiadkę na samolot do celu naszej
podróży?

– Samolot do Warszawy wystartuje z Lublina o godz.
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15.10. O 16.00 wylądujemy w Warszawie i będziemy
mieli około 30 minut na przesiadkę. O 16.30 startujemy do Wrocławia i do Gdańska albo o 16.40 do Krakowa. Nieco później są rejsy do Katowic i Poznania.
W najkrótszym czasie dostaniemy się do Wrocławia
i do Gdańska w 2 h 40 min.
– Jak będzie zatem wyglądała podróż powrotna?

– W drugą stronę działa to tak samo, gdyż startujemy
np. o godzinie 11.50 z Poznania i o 13.40 jesteśmy
w Lublinie. To jest 2 h 50 min.
– Dlaczego właśnie te godziny lotów? Dlaczego nie rano,
tak aby móc załatwić wszystkie sprawy w godzinach urzędowania?

– Spróbujmy zmienić sposób myślenia. Wybierając się
w podróż, często nie wyceniamy naszego czasu. Jeśli
chodzi o podróże indywidualne czy służbowe, warto
zaplanować sobie spotkanie tak, aby nie tylko dotrzeć
na drugi koniec Polski, ale w dogodnych warunkach
przygotować się do porannego spotkania i jeszcze
wrócić. A taką właśnie możliwość dają nam omawiane
połączenia. Gwarantuję, że jeśli ktoś spróbuje podróży
samolotem, czy to w celach służbowych, czy też prywatnych, a będzie musiał wrócić pociągiem czy jakimkolwiek innym środkiem transportu, to z pewnością
przy następnej okazji dwa razy zastanowi się nad tym,
którą opcję wybrać.
– Wiele osób narzeka na godziny lotów do Warszawy.

– 85% pasażerów nie leci do Warszawy, tylko w świat
przez Warszawę. U nas zaczyna się ich podróż, tutaj
nadają bagaż, wsiadają do samolotu i przechodząc
przez kontrolę bezpieczeństwa, mają gwarancję przewoźnika, że dotrą do celu. Innymi środkami transportu też planujemy podróż i jesteśmy od tego zależni.
Z powodu remontów, które mają być zakończone
najwcześniej w 2020 roku, pociągi miewają spore
opóźnienia, jeżdżą okrężnymi trasami, a faktyczny
czas przejazdu to około cztery godziny. Zbijam więc
taki argument, że godziny mi nie pasują – spróbuj,
przetestuj, zaplanuj sobie podróż w oparciu o dostępny środek komunikacji, jakim jest samolot.
– A co z rozszerzeniem oferty o poranne loty?

– Jeśli obecna oferta spotka się z pozytywnym odbiorem, nie wykluczamy uzupełnienia oferty o rotację
poranną. Przewidujemy, że będzie to mniej więcej godzina 5.30. W Warszawie wylądujemy o 6.25 i to właśnie o tej porze rozpoczyna się największa fala lotów
do innych miast, a także stolic europejskich.
– Z jaką opinią dotyczącą lotów do Warszawy się spotykacie?

– Często spotykamy się z uwagami ze strony pasażerów, którzy dopytują się o bezpośrednie samoloty
do Gdańska, Wrocławia czy innych miast. Duża część
potencjalnych pasażerów chciałaby lecieć z Lublina
do destynacji, które odpowiadają ich osobistym preferencjom. Ale niestety rynek lotniczy nie funkcjonuje w taki sposób. Musimy nauczyć się podróżować
samolotami. Nikt z potencjalnych podróżnych nie
bierze pod uwagę, że przecież przewidywany czas lotu
wraz z przesiadką różni się tylko nieznacznie od lotu
bezpośredniego.
– Jak cenowo przedstawia się oferta?

– Wszystko zależy od czasu, w którym rezerwujemy
bilety, stawki nie są stałe. Szacunkowo bilet do stolicy
można nabyć już za 129 zł w obie strony, ale jest to zależne od tego, czy korzystamy z akcji promocyjnych.
Należy wspomnieć także o połączeniach międzynarodowych z Lublina. Te, pomimo przesiadki, mogą też
okazać się bardziej interesujące cenowo niż te bezpośrednio z Warszawy.
– Z czego więc wynikają wątpliwości podróżnych co do
korzystania z transportu lotniczego?

– Długo w Polsce samolot nie był brany pod uwagę jeśli chodzi o środek transportu w komunikacji
krajowej. Samolot kojarzył się z podróżą na wakacje,

wyjazdem do pracy w Wielkiej Brytanii, ewentualnie odwiedzeniem rodziny za granicą. Natomiast za
rzadko kojarzy się z tym, że może nam w istotny
sposób skrócić czas podróży, czy to służbowej, czy
prywatnej. Zwłaszcza jeżeli podróżujemy samotnie,
korzystanie z samochodu jest związane ze sporym
wydatkiem. Dodatkowo Lublin był, jest i jeszcze
długo będzie odcięty od komunikacji z resztą kraju. Daleko nam do standardów XXI wieku, bo uruchomienie ekspresówki do Warszawy zmieni jedynie
czas dojazdu do Warszawy, natomiast nie zmieni
czasu dojazdu do reszty kraju. Jeszcze przez kilka lat
nie będzie bowiem domknięta obwodnica Warszawy.
Dojedziemy do stolicy w 1,5 h i staniemy w korku.
Obrazowo można to porównać z wodą płynącą szeroką rurą do wąskiego kranu.
Połączenia lotnicze z Lublina rozwiązują kilka istotnych problemów komunikacyjnych, z jakimi miasto
aktualnie się boryka. Proszę zwrócić uwagę, że łatwiej
było się dostać od nas do Oslo, Londynu i Monachium, niż do Wrocławia, Poznania czy Gdańska. Jesteśmy wymieniani jako jedna z polskich metropolii,
w związku z czym musimy zadbać o komunikację również na terenie kraju. Pamiętajmy, że połączenie do
Warszawy jest nie tylko połączeniem do reszty kraju,
ale jest też uzupełnieniem oferty połączeń do Europy
i – co nas bardzo cieszy – jest dobrze skomunikowane
z falą rejsów transatlantyckich z Warszawy.
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CAŁKOWICIE
nowy Ford Focus

tekst i foto Piotr Nowacki, archiwum Ford

We wrześniu u lubelskiego dealera firmy
CARRARA miała miejsce premiera najnowszego
Focusa. To już czwarta generacja tego popularnego modelu, który jest jednym z chętniej kupowanych aut na świecie.
Nowy Focus został zaprojektowany od podstaw.
Nowa płyta podłogowa pozwoliła zwiększyć rozstaw kół o 50 mm, dzięki czemu powiększyła się też
przestrzeń w kabinie. W tylnych rzędach pasażerowie mają dokładnie tyle miejsca, co w wyższej klasie
samochodu tego producenta, Mondeo.
Wersja przekazana nam do jazdy testowej to
model FOCUS ST line, w kolorze Deep Impact
Blue, bardzo pasującym do usportowionego auta.
Od początku jazdy samochód wzbudzał zainteresowanie wśród innych uczestników ruchu drogowego. I nie ma w tym nic dziwnego. Nowy Ford Focus
ma nadwozie dające efekt mocno osadzonego na
drodze. Jest tu duża czarna atrapa w stylistyce plastra miodu à la Aston Martin i maska z wyraźnymi
przetłoczeniami. To wszystko sprawia, że FOCUS
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zwraca na siebie uwagę. Przednie reflektory wykonane w technologi full LED, jak również reflektory przeciwmgielne w tej samej technologii tworzą
wyobrażenie, że mamy do czynienia z charakternym
autem.
Zajmujemy miejsce wewnątrz. Fotele z wysokimi podparciami bocznymi przyjemnie otulają. Są
sportowe nakładki na pedały, tapicerka z czerwonymi przeszyciami, aluminiowe listwy progowe. Kierownica i gałka dźwigni zmiany biegów są wykończone skórą, również z czerwonymi przeszyciami.
Wnętrze jest dość obszerne jak na tej klasy auto, a szklany dach jeszcze potęguje poczucie
większej przestrzeni.
Tablica rozdzielcza z dostawionym wyświetlaczem pomiędzy kierującym a pasażerem jest dość
ergonomiczna. Elektronika, którą możemy posłużyć się w czasie jazdy, jest dostępna nie tylko na
wyświetlaczu (tablecie), ale dubluje się pod przykryciem tradycyjnych przycisków.
Ruszamy, i tu zaskoczenie. Nasz FOCUS na-

Dane producenta:

pędzany jest trzycylindrowym silnikiem EcoBoost
o pojemności 1000 cm³ i mocy 125 KM. No cóż,
normy emisji spalin robią swoje. Auto do jazdy
zbiera się bardzo chętnie już przy obrotach powyżej
1400 ob/min. Mamy pełen moment obrotowy na
poziomie 170Nm. Może nie powala to na kolana,
ale do sprawnego podróżowania wystarcza.
Jeśli chodzi o rozwiązania, nowy FOCUS może
być uznany za prekursora w zakresie jazdy autonomicznego auta w swojej klasie. Producent zastosował system Ford Co – Pilot 360, który obejmuje
aktywny tempomat z funkcją Stop&Go, rozpoznawania znaków prędkości. W przypadku jazdy na
tempomacie samochód sam dostosowuje prędkość
do tej określonej przez znaki drogowe. Kierowca po
ponownym aktywowaniu systemu sam decyduje,
czy chce przekroczyć nakazaną prędkość, czy się do
niej dostosować.
Samochód ma funkcję utrzymania pasa ruchu,
co oznacza, że w przypadku zjazdu z pasa sam po-

Długość/szerokość/wysokość (mm)

4378/1825/1471

Rozstaw kół: przód/tył (mm)

1572/1553

Rozstaw osi (mm)

2700

Pojemność bagażnika (l)

375-1354

Pojemność (cm3)

999

Moc (KM)

125

Moment obrotowy (Nm) przy obr/min

170 przy 1400-4500

Przyspieszenie 0-100 km/h (s)

10

Prędkość maksymalna (km/h)

200

Średnie spalanie (l/100 km)

5

wróci na swój tor. Dodatkowo pomaga nam system
aktywnego wspomagania hamowania z funkcją wykrywania nie tylko pieszych i motocyklistów, ale
także pojazdów znajdujących się przed nami. Co
istotne, w przypadku braku reakcji ze strony kierowcy samochód sam zahamuje, a w przypadku
jazdy w kolumnie samochodów sam przyspieszy,
utrzymując zadaną odległość w stosunku do auta,
które jedzie przed nami.
Opis producenta jest zgodny z tym, czego sami
doświadczyliśmy. Duży ukłon przed twórcami tego
systemu. W czasie jazdy, nie ingerując w działanie
samochodu (nie trzymałem kierownicy, nie hamowałem, nie przyspieszałem) – Focus jechał sam.
Podsumowując naszą przygodę z nowym Focusem, bez dwóch zdań Ford znalazł złoty środek w
jednej z najbardziej popularnych klasie aut. To dobrej jakości wykonanie, stylistyka, użyte materiały
w stosunku do bardzo istotnego elementu, jakim
jest cena.
magazyn lubelski (58) 2018
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turystyka

Rowerowa jesień
w Lubelskim
tekst Dorota Lachowska

Jesień w Polsce to wyjątkowa pora roku. Wielość barw, zmieniający się krajobraz oraz bogactwo możliwości
spędzania wolnego czasu zachęcają do podróżowania. Lubelskie propozycje uprawiania turystyki aktywnej
nie wymagają długiego planowania i wielkich przygotowań. Szczególnie pasjonaci turystyki rowerowej
znajdą tutaj dla siebie wiele inspiracji i zachęt: Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo, Centalny Szlak
Rowerowy Roztocza i wiele innych, mniej znanych, a ciekawie wytyczonych szlaków rowerowych.

Korzystając z wolnego weekendu, postanowiłam
wybrać się na wycieczkę rowerową do Kazimierza.
Jesienią lessowe wąwozy, nadwiślańskie krajobrazy i
mniej zatłoczone miejscowości promieniują niezwykłym urokiem i spokojem. Realizację swojego planu
rozpoczęłam już w piątek, korzystając z wcześniej
zaplanowanego dnia wolnego. Sprawdziłam rower,
spakowałam sakwy i niezbędne mapy z wcześniej
wyznaczoną trasą. Zaopatrzona w niezbędny ekwipunek: kask, kamizelkę odblaskową, wodę i zdrowe
przekąski wyjechałam na prowadzącą nad Bystrzycą
ścieżkę rowerową w kierunku Konopnicy. Te kilkanaście kilometrów przebiegającej lubelskimi wąwozami trasy doprowadziło mnie do granic Lublina.
Dalej musiałam jechać w nieco mniej komfortowych
warunkach z braku wydzielonego pasa dla rowerzystów. Jednak ruch samochodowy był ograniczony
i nie powodował dyskomfortu. Znałam dobrze te
miejsca, ale z perspektywy rowerzysty wyglądały
jeszcze atrakcyjniej.
Mijając Motycz, Palikije, dojechałam do Wojciechowa. Mimo że pokonałam niewiele, bo około
30 km trasy, ze względu na zróżnicowanie terenu
czułam zmęczenie. Rower przypięłam przed kuźnią.
Zawsze zastanawiałam się, jak z takiego trudnego
materiału, jakim jest żelazo, mogą powstawać tak
skomplikowane, wręcz koronkowe wzory. Następnie
udałam się do Muzeum Kowalstwa mieszczącego się
w XVI-wiecznej Wieży Ariańskiej i posiadającego
bogate zbiory. Przede mną było jeszcze kolejne 30
kilometrów zanim dotrę do Kazimierza Dolnego,
gdzie zaplanowałam nocleg. Oznakowana trasa minęła bardzo szybko. Dotarłam do celu tuż przed godziną 16.00. To był doskonały czas na posiłek. Wybrałam stolik z widokiem na kazimierską farę. Sama
nie wiem, czy atmosfera miejsca, czy aktywność
na świeżym powietrzu i zmęczenie, ale zamówione
dania smakowały wyjątkowo. Po obiedzie miałam
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jeszcze wystarczająco dużo czasu, by pospacerować
nad Wisłą. Pogoda rozpieszczała mnie pięknym zachodzącym słońcem. Następnego dnia postanowiłam odpocząć, korzystając z ciszy i spokoju. Kolejny
dzień rozpoczęłam ambitnie, odwiedzając Muzeum
Nadwiślańskie. Dalszą część trasy rozpoczęłam około godziny 11.00. W planach miałam Janowiec nad
Wisłą, do którego dojazd uatrakcyjnia przeprawa
promowa. To jedno z moich ulubionych miejsc
na Lubelszczyźnie. Piękny widok na Wisłę oraz
możliwość spokojnego wypicia kawy w otoczeniu
zabytkowych murów tworzą atmosferę wyjątkowości. Zajrzałam na wystawę do muzeum i zrobiłam
mnóstwo zdjęć. Tego dnia miałam w planach jeszcze dwa ważne miejsca: Gołąb i Puławy. Wyjątkowo
spokojna i łatwa trasa prowadziła lokalnymi drogami. Do Gołębia udało mi się dotrzeć w półtorej
godziny. Zwiedziłam późnorenesansowy, zawierający
cechy manieryzmu niderlandzkiego, piękny kościół,
Domek Loretański i udałam się do Muzeum Nietypowych Rowerów. Pasja twórcy i jednocześnie
właściciela p. Józefa Majewskiego jest widoczna w
każdej opowieści o muzealnych artefaktach. Kolejne
rowerowe kilometry doprowadziły mnie do Puław,
gdzie spędziłam popołudnie i nocleg. Miasto bardzo
atrakcyjne turystycznie ze względu na znany w Polsce klasycystyczno-romantyczny zespół pałacowo-parkowy Czartoryskich (XVIII-XIX w.). Księżna
Izabela Czartoryska w Domku Gotyckim i Świątyni
Sybilli założyła pierwsze polskie muzeum. W pobliżu
parku nad Wisłą znajduje się port jachtowy z wieżą,
idealne na wieczorny spacer. Ostatni, trzeci dzień
mojej wycieczki przejechałam piękną trasą z Puław
do Nałęczowa, gdzie czekał mnie smaczny posiłek i
pobyt w spa. Powrót do domu około godziny 18.00
zostawił mi jeszcze mnóstwo czasu na odpoczynek
przed kolejnym dniem pracy. To była naprawdę ciekawa i przyjemna eskapada.

kultura – okruchy
KUL ma swój znaczek pocztowy
„Stylowy” z nagrodą
Z okazji jubileuszu 100-lecia Katolickiego
Centrum Kultury Filmowej „Stylowy”
Uniwersytetu Lubelskiego Poczta Polska w Zamościu otrzymało Nagrodę Polskiego
zaprojektowała i wprowadziła do obiegu Instytutu Sztuki Filmowej za rok 2017 w
okolicznościowy znaczek pocztowy oraz kategorii: Kino. Uroczysta gala wręczenia
okolicznościową kopertę, a także przygo- Nagród PISF odbyła się 18 września podtowała okolicznościowy datownik. Znaczek czas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabuprzedstawia portret ks. Idziego Radziszew- larnych w Gdyni. Statuetkę odebrał Andrzej
skiego, założyciela i pierwszego rektora Bubeła, dyrektor centrum. Nagrody PISF to
KUL, na tle budynku gmachu głównego jedyne polskie nagrody, wręczane w kilkuKUL, widzianego z dziedzińca uniwersytec- nastu kategoriach, za znaczące osiągnięcia
kiego. Pod napisem Polska widnieje dewiza w upowszechnianiu i promocji polskiego
uniwersytetu „Deo et Patriae”. Na kopercie kina oraz za ułatwienie dostępu do polskiej
oprócz napisu „100-lecie utworzenia Kato- twórczości filmowej. Nagrody PISF są przylickiego Uniwersytetu Lubelskiego” zosta- znawane od 2008 roku. Tylko w ubiegłym
ła umieszczona kopia telegramu, który na roku zamojskie kino odwiedziło 230 400
pierwszą inaugurację roku akademickiego widzów, została uruchomiona nowa, piąta
w grudniu 1918 roku na ręce ks. Idziego sala, wyposażona w sprzęt kinowy zapewRadziszewskiego przesłał Naczelnik Państwa niający najwyższą jakość obrazu i dźwięku, a
marszałek Józef Piłsudski. Oryginał tego także odbyły się wydarzenia filmowe, które
telegramu znajduje się w Archiwum KUL. wpisały się w regionalne i ogólnopolskie
Znaczek i kopertę zaprojektował warszawski kalendarze imprez kulturalnych: Zamojski
malarz i akwarelista Andrzej Gosik, autor Festiwal Filmowy „Spotkania z historią”,
ponad stu projektów znaczków dla Poczty Międzynarodowe Dni Filmu Religijnego
Polskiej. Zarówno znaczek, jak i koperta „Sacrofilm”, Przegląd Filmowy „Alchemia
zostały wprowadzone do obiegu 1 paździer- Kina”.
nika 2018 r. (maz)
Wokół Józefa Kotarbińskiego
Jednodniowa ogólnopolska konferencja
naukowa poświęcona życiu i twórczości
Józefa Kotarbińskiego miała miejsce w
Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im.
Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
Zgromadziła grono dziesięciu prelegentów i
publiczność zainteresowaną Wielką Reformą
Teatru, związkami Kotarbińskiego z teatrem
ludowym, twórczością Stanisława Wyspiań-

(pat)
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skiego, Jana Kasprowicza i innych. Bohater
konferencji pochodził z „tych Kotarbińskich”
(malarz Miłosz Kotarbiński był jego bratem, a filozof Tadeusz Kotarbiński był jego
bratankiem), żył w latach 1849–1928, był
pisarzem, krytykiem literackim i teatralnym, reżyserem i aktorem. Był również wychowankiem Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, do której uczęszczał razem z
Henrykiem Sienkiewiczem i Aleksandrem
Świętochowskim. (maz)
Niech żyje dobre malarstwo!
W Galerii Sztuki Wirydarz w Lublinie
odbył się wernisaż wystawy malarstwa profesora Juliusza Joniaka, krakowskiego artysty
o lwowskich korzeniach. Na ścianach galerii
zawisły prace namalowane w ostatnim okresie twórczości artysty, inspirowane podróżami kamperem po krajach południowej
Europy, podczas których malarz wykonuje
liczne szkice. Juliusz Joniak jest jednym z
najbardziej cenionych polskich malarzy
współczesnych. Tematyka jego obrazów
zwykle skupia się na pejzażach i martwej
naturze. Nie jest to pierwszy raz, kiedy na
ścianach lubelskiej Galerii Sztuki Wirydarz
zawisły dzieła prof. Joniaka. Poprzednia wystawa miała miejsce w 2006 roku, ale tegoroczny wernisaż jest okazją do świętowania
jubileuszowego 20. sezonu wystawienniczego
Wirydarza. Patronat Honorowy nad wystawą
objął Prezydent Lublina Krzysztof Żuk. To
kolejna prezentacja na tak wysokim poziomie, jaką mogliśmy oglądać w galerii przy
ul.Grodzkiej 19 (Aleksandra Cieślik)
Ciało według Jakuba Bodysa
W kameralnej scenerii kawiarni Pożegnanie z Afryką i Muzeum Literackiego
im. Józefa Czechowicza w Lublinie odbył
się wernisaż wystawy fotografii Jakuba Bodysa, zatytułowany „Down to the bones”.
Pochodzący ze Świdnika 21-letni autor, student Fotografii Artystycznej w Lubelskiej
Szkole Sztuki i Projektowania, zajmuje się
fotoreportażem, fotografią koncertową oraz
portretowaniem. Ale tym, co go ostatnio
zajmuje najbardziej, jest akt. – Ten zbiór
linii i brył, jakim jest sylwetka, stał się inspiracją do powstania wystawy. Jest niepowtarzalny i zupełnie różny, niczym odciski
palców – mówił podczas wernisażu fotograf.
Na wystawie Jakub Bodys zaprezentował
kilkanaście prac. Fotografie wywołują w odbiorcy emocje, uwrażliwiają, przedstawiają
kruchość i delikatność. Ukazują piękno
kobiecego ciała w nieoczywisty sposób. (pat)

Nowi szefowie teatru i filharmonii
Teatr Muzyczny w Lublinie i Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego mają
nowych dyrektorów. Do konkursu na
kierownictwo filharmonii startowało 14
osób, zaś na dyrektora teatru zgłosiło się
9 chętnych. Obydwie instytucje podlegają samorządowi województwa. Jana Sęka,
dotychczasowego dyrektora filharmonii,
zastąpił Wojciech Rodek, który z placówką jest związany od 2010 roku, pełnił tam
rolę m.in. dyrektora artystycznego. Z kolei
stanowisko dyrektora Teatru Muzycznego
objęła Kamila Lendzion, zastępując tym
samym Iwonę Sawulską, która kierowała
instytucją przez ostatnie trzy lata. Nowa dyrektor jest rodowitą lublinianką, sopranistką,
absolwentką m.in. Akademii Muzycznej w
Łodzi. Z Teatrem Muzycznym w Lublinie
jest związana od kilku lat. (pat)

Niemiecka odsłona „Bajek od rzeczy”

W berlińskiej księgarni „buch/bund” odbyło się spotkanie z Grażyną Lutosławską i
jej najnowszą książką zatytułowaną „Bajki od rzeczy”, wydaną przez Ośrodek „Brama
Grodzka – Teatr NN” w Lublinie. Nie tylko o bajkach i rzeczach z pisarką i dziennikarką rozmawiały niemiecka pisarka Brygida Helbig i tłumaczka Agnieszka Kowaluk.
Ilustrowane przez kolektyw kilku.com bajki dla dorosłych i dla dzieci to, jak mówiła
podczas tego wieczoru Brygida Helbig: „pełne metafizyki codzienności, wyrafinowanej
gry słów opowieści podszyte subtelnym humorem. W bajkach tych przedmioty buntują
się na przykład przeciwko swemu przeznaczeniu i temu, co robić podobno wypada, bo
tak robiło się zawsze. Oby dzieci czytały więcej takich książek, chłonęły tę mądrość i to
ciepło”. Grażyna Lutosławska to lubelska dziennikarka radiowa, pisarka, autorka słuchowisk radiowych, książek dla dzieci, sztuk teatralnych, esejów i tekstów piosenek. Wiosną
2015 r. była bohaterką wywiadu okładkowego LAJF-a. (maz)

(TM)

(Bolesław Lutosławski)

(Aleksandra Wiśniewska)

Miasto otwarte
Dziesiąta edycja Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej Otwarte Miasto/Open
City w Lublinie już za nami. Tym razem
hasłem przewodnim instalacji umieszczonych w przestrzeni miasta była „wzajemność”, której doświadczamy w zetknięciu
się z czymś innym, obcym, więc miasto stanowi najlepszy przykład przestrzeni opartej
na wzajemności. Prace kilkunastu artystów
można było oglądać na placu Litewskim,
Krakowskim Przedmieściu, w pobliżu Centrum Kultury przy ul. Peowiaków, na placu Lecha Kaczyńskiego, a także na Starym
Mieście. Największe zainteresowanie wzbudziła postać samobójcy autorstwa lubelskich
artystów Moniki i Tomasza Bielaków, która
była prezentowana na gzymsie kamienicy
przy skrzyżowaniu ulicy Kołłątaja i Krakowskiego Przedmieścia. Sytuacja okazała się na
tyle realistyczna, że policja oraz pogotowie
ratunkowe odebrały liczne zgłoszenia od zaniepokojonych przechodniów. (Aleksandra
Wiśniewska)
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Podpatrywałam go tak z „dwóch centymetrów”. I
wiedziałam, jak on traktuje ludzi, muzyków. Na przykład: szliśmy – nie zapomnę tej sceny – po koncercie
razem, bo jeździliśmy po Polsce z koncertami, i zaczepił go jakiś pijak. My wszyscy na to: spadaj, co tam
się przyczepiasz do nas, nie mamy czasu. A Krzysiu
zawsze przystawał w takiej sytuacji i rozmawiał, a myśmy czekali na Krzysia, a on nigdy nikogo nie olewał.
Dla niego nie było mowy o tym, żeby kogokolwiek
zlekceważyć czy obrazić, rzucić brzydkim słowem.
On był bardzo skromny, z wielką pokorą. Niezwykły,
naprawdę fenomenalny artysta, ale to wiadomo. To
tak jak powiedzieć, że Leonardo da Vinci jest wybitny, albo Einstein. Krzysiu, on mnie nauczył wiary w
siebie. To były początki mojej nauki wiary w siebie,
bo ja miałam taki syndrom, że chciałabym, a boję się.
Chciałam bardzo śpiewać, a bałam się, że się skompromituję, że coś zaśpiewam źle, że się wyda, że nie
umiem.
– I pojawia się saksofonista, później skrzypek, należący już
do grona rozpoznawalnych i cenionych polskich muzyków jazzowych, Michał Urbaniak.

– Kiedy poznaliśmy się z Urbaniakiem, to mi bardzo
imponował, bo był taki młody, gniewny saksofonista,
który niczego się nie bał. On został tak wychowany
przez mamę. Wychowany po amerykańsku, nie wiadomo skąd, może przez tę miłość wręcz bałwochwalczą jego matki, która mu wmawiała: Michaś, pokaż
wszystkim, Michaś, jesteś najlepszy, Michaś you’re
the best. On nie miał żadnych oporów i nie widział
żadnej konkurencji. Był najlepszy i w ten sposób myślał, dla mnie to było zupełnie nowe, otwierałam oczy
i nie mogłam uwierzyć. I czasami trochę zazdrościłam
odwagi, że on taki jest odważny i ma marzenia niesamowite. Do Ameryki musimy pojechać, do Stanów,
że to jest jedyne miejsce na świecie. On był tym motorem działania i on wiedział, że musimy przygotować
własną muzykę. To był początek lat 70., kiedy był już
zespół Bartkowski, Jarzębski, Makowicz i my. Jeździliśmy po całej Europie, żeby szlifować muzykę, którą
Michał komponował, i żeby się odnaleźć w tej muzyce. Taki miał plan, że nagramy płytę w Niemczech, i
to dla CBS, a to jest dziecko Columbii, i potem z tą
płytą pojedziemy do Stanów. I spróbujemy ją tam wydać. Bardzo dużo skorzystałam z tego naszego związku. Michał mnie wielu rzeczy nauczył. Przebywać z
tak niezwykle utalentowanym człowiekiem, obserwować go, jak on komponuje, jak żyje tą muzyką, to było
coś niesamowitego.

– Wracając do Michała Urbaniaka, do opowieści Pani
o pozostawionym przetworniku do jakiegoś instrumentu. Pani popróbowała i wykorzystała do modulacji głosowych, i tak powstał od zestawu na suszarce do naczyń
do profesjonalnego zestawu urządzeń modyfikujących i
przetwarzających Pani głos. Ewolucja-rewolucja w sposobie śpiewania scatem – czy można tak powiedzieć o stylu
Dudziak?

– Bardzo możliwe, że coś takiego jest, bo ja byłam, nie
obowiązuje żadna fałszywa skromność, ale ja byłam
pierwszą, która zaczęła śpiewać właśnie z tymi urządzeniami, przez te urządzenia i wydobywać naprawdę
niezwykłe dźwięki, które były w ogóle szokiem. Właśnie na początku tej drogi w Ameryce po koncertach
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przychodzili ludzie i dziwili się. Recenzenci z „New
York Times” mówili: – Skąd ty się w ogóle wzięłaś?
Jak ty na to wpadłaś? Ja uważam, że najważniejsze są,
jeśli chodzi o artystów, tożsamość, gust i nieustępliwość. To znaczy iść własną drogą, nie dać się zmanipulować. Joe Zawinul zawsze nam mówił: – Uważajcie, uważajcie, nie dajcie się tutaj zmanipulować
managerowi, producentowi, że „to nie pójdzie, tego
nie kupią”. Myśmy walczyli z Sal’em Rabinowiczem,
naszym producentem w Columbii, kiedy wyjechaliśmy w trasę koncertową i po powrocie okazało się, że
zmienił kolejność utworów, wyciął ¾ naszych improwizacji i twierdził, że to nie jest komercyjne. Musieliśmy walczyć na śmierć i życie, żeby przywrócić nasze
improwizacje, które były naszą tożsamością, naszym
sercem i duszą.
– Jest Pani rozpoznawalną i cenioną wokalistką jazzową.
Koncerty na całym świecie, festiwale, kluby, współpraca z
najwybitniejszymi wykonawcami, życie w Nowym Jorku.
Niesamowita energia czy raczej energetyczność. I nagle
decyduje się Pani na powrót do Polski. Co chciała Pani
udowodnić sobie, innym?

– Bo wie Pan co, Panie Wojtku, ja przyjechałam tu
po to, żeby robić tutaj świetną robotę. W Stanach
nauczyłam się wielu rzeczy, chcę je tutaj przenieść,
na nasz grunt, nie tylko muzyczny. Muszę Panu powiedzieć, że miałam niedawno wywiad i dziennikarka
(moja koleżanka zresztą) powiedziała mi coś takiego: –
Wiesz, Ula, byłam na twoim koncercie w Wilanowie
w Kuźni Kulturalnej, no i muszę ci powiedzieć jedno
– nie mogłam doczekać się, kiedy przestaniesz śpiewać
i zaczniesz mówić. Panie Wojtku, czy jest ważne to,
czy się śpiewa, czy mówi się, ważne, że dotykając ludzkich serc. Moje koncerty wyglądają w ten sposób, że
śpiewam, ale też bardzo dużo mówię. Jak Pan słusznie
zauważył, takie spotkania muzyczno-energetyczno-motywujące. Ludzie to kochają i potrzebują wiary
w siebie przede wszystkim i potrzebę wykorzystania
swojego potencjału, nie marnowanie czasu na jakieś
duperele. Dlatego ona powiedziała mi to, bo ona wie,
jak ja śpiewam, zna moje płyty, ale to, co robię, mówiąc, to jest zupełnie coś nowego i to jest bardzo potrzebne.

– Scenę zna Pani jak mało kto, czuje się Pani na niej
świetnie. I wykorzystuje ją – scenę – nie tylko do prezentacji swojego śpiewu, muzyki, ale bardzo szybko nawiązuje Pani osobisty kontakt z publicznością, przeplatając
śpiew opowieściami.

– Jest to sprzężenie zwrotne, ja daję dużo, ja daję
wszystko, co mam najlepsze. Ale też otrzymuję, i to
jest tak, że my się wzajemnie nakręcamy z publicznością. I to jest piękne, i to mnie trzyma. Pan mówi,
że ja dobrze wyglądam (śmiech), myślę, że to właśnie
przez to między innymi, że ja tak właśnie się wyżywam, że ja robię to, co kocham. W taki „mój” sposób daję ludziom taki świat, w którym oni się czują
lepiej, są odważniejsi, zaczynają w maksymalny sposób wierzyć w siebie, że mogą góry przenosić. Taki
eksperyment: 70-, 80-letnich ludzi wprowadzono do
mieszkań bez luster i zaplanowano zajęcia jak dla 40-,
50-latków. Uczestniczyło w nim kilkudziesięciu seniorów. Po dwóch tygodniach poczuli się jak nastolatkowie i przestali narzekać, przestało ich boleć. To

wszystko jest w naszej głowie i jak mówią Amerykanie
– na czym się skupiasz, to rośnie.
– Ma Pani talent coacha, mogłaby Pani prowadzić zajęcia
bez konieczności określania grupy wiekowej.

– Ostatnio sekunduję takiemu powiedzeniu, które
pokochałam. Bardzo mi się to przydaje. Szczególnie
w moim życiu prywatnym, bo mam narzeczonego,
cudowny facet. Jest kapitanem żeglugi wielkiej, który
dopłynął do portu przeznaczenia, czyli już nie pływa,
ale rządzi, a nasze życie to jest jego statek. Ale ja też
rządzę. Dlatego lubię powiedzenie: „Wolę być szczę-

śliwa niż mieć rację”. I wie Pan, wczoraj w Poznaniu
śpiewałam koncert. I po raz pierwszy zrobiłam coś takiego, że jak powiedziałam to powiedzenie, to cała sala
cudownie zareagowała. OK, zaproponowałam powtórzenie za mną tego powiedzenia i 800 osób skanduje:
„Wolę być szczęśliwa niż mieć rację”. To się bardzo
przydaje, naprawdę. Bo ja uważam, że autodestrukcja
rozbija nasze życie, niszczy je.
– Pani Ulu, słuchając Pani, chciałbym zapytać o jakże pasujący temat muzyczny w Pani repertuarze, a mianowicie
„My Way”.

– Panie Wojtusiu, wezmę pod uwagę (śmiech).
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teatr

7000 km,
czyli Panopticum w teatralnej drodze do

Nowego Jorku

tekst Magdalena Gorgol-Rzepecka
foto Anna Borowska, Marcin Lisowski
Ta niezwykła historia ma swój początek w 1991 roku, kiedy polski lekarz urodzony w Lublinie rozpoczyna
staż w zakresie chirurgii w szpitalu w Nowym Jorku i…
,New York Downtown Hospital to jedna z najbardziej
zasłużonych dla miasta instytucji. Szpital położony jest
na Manhattanie, nieopodal Mostu Brooklińskiego.
Tutaj swoją medyczną karierę rozpoczynał Henryk
Cioczek. W trakcie stażu okazało się, że założycielką
tego miejsca była jedna z pierwszych w Ameryce praktykujących kobiet lekarzy, urodzona w Berlinie córka
polskich emigrantów Maria Zakrzewska. Szpital ten
założyła wraz z dr Elizabeth Blackwell, pierwszą kobietą w Ameryce, która ukończyła studia medyczne.
Henryk Cioczek jest autorem kilku książek, w których opowiada o swojej karierze lekarskiej i naukowej
w USA oraz o historii i dramatycznych losach Polaków i Żydów, a także swojej rodziny podczas II wojny
światowej (m.in. Stażysta Bellevue Hospital New York,
Biskup w pasiaku, Polska Jerozolima – historia przetrwania). Historia Marii Zakrzewskiej zainspirowała go do
napisania scenariusza. I tutaj ta fascynująca historia ma
swoją kontynuację na deskach teatralnych. Dodajmy,
lubelskich deskach teatralnych.
Adaptacją tekstu Cioczka zajęli się aktorzy Teatru Panopticum, działającego pod kierownictwem Mieczysława Wojtasa w Młodzieżowym Domu Kultury „Pod
Akacją” w Lublinie. Do współpracy zaprosili również
koleżanki i kolegów z wcześniejszych lat, którzy obecnie już zawodowo zajmują się teatrem i muzyką.
Tak powstał spektakl „Zwycięstwo kobiet”. Opowiada
on o losach polskich kobiet lekarek, które na emigracji
w połowie XIX wieku jako pierwsze w historii USA
rozwijają lecznictwo i medyczną działalność naukową
za oceanem, udowadniając wielki jak na tamte czasy
heroizm, zawodową determinację i niezależność płci
w nieustannej walce o przetrwanie ich idei. Zakładają
one pierwszy w Ameryce (i na świecie) szpital zarządzany, finansowany i obsługiwany przez kobiety lekarzy. Angażują się także w walkę o równouprawnienie
w medycznej profesji oraz w dziedzinie właściwej opieki lekarskiej nad kobietami i dziećmi. Spektakl Teatru
Panopticum przekłada tę niezwykłą historyczną opowieść na znaki teatralne i metaforyczne obrazy, nadając
jej współczesne brzmienie.
Polsko-amerykańskie akcenty „Zwycięstwa kobiet”
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sprawiły, że spektakl będzie prezentowany już w listopadzie tego roku na jubileuszowej XX edycji International Chopin & Friends Festival w Nowym Jorku, na
który Teatr Panopticum zaproszony został przez New
York Dance & Arts Innovations. Patronem honorowym festiwalu i współorganizatorem jest Konsulat
Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku.
Dzięki Henrykowi Cioczkowi i jego zaangażowaniu w
promocję polskiej kultury i polskich artystów w Stanach Zjednoczonych spektakl będzie również kilkukrotnie prezentowany dla amerykańskiej Polonii.
Good morning, New York!!!
Teatr Panopticum został założony w 1985 r. przez
Mieczysława Wojtasa. W ciągu ponad 30 lat wypracował sobie wysoką pozycję artystyczną o znaczących
walorach edukacyjnych i wychowawczych. Uczestnikami teatru są głównie licealiści, a także studenci, którzy zdobywają tu swoje pierwsze teatralne doświadczenia i warsztat aktorski. Wielu z nich zostało znanymi
aktorami, reżyserami i krytykami teatralnymi w Polsce
i za granicą, współpracując z różnymi teatrami, filmem,
radiem oraz telewizją. Teatr Panopticum zrealizował
ponad 70 spektakli, jest laureatem wielu ogólnopolskich i międzynarodowych nagród, otrzymanych na
prestiżowych konkursach i festiwalach.
„Zwycięstwo kobiet”
Premiera spektaklu w Nowym Jorku: 17 listopada
2018 r.
Autor: Henryk Cioczek
Adaptacja tekstu: zespół
Reżyseria: Mieczysław Wojtas
Muzyka i przygotowanie wokalne: Piotr Tesarowicz
Obsada: Aleksandra Radwan, Katarzyna Osiak, Magdalena Gorgol-Rzepecka, Aleksandra Palczewska, Karolina Hasiec, Jakub Oszust, Bartłomiej Wiater, Emil
Janczak
Partnerami realizacji projektu teatralnego i prezentacji
podczas International Chopin &Friends Festival w Nowym Jorku są Instytut Adama Mickiewicza w Warszawie
oraz Miasto Lublin.

NEREA
Strefa niskich cen AGD RTV
Zapraszamy:
NEREA AGD RTV
UL.LIPOWA 17 LUBLIN
Tel. 664529140 | 668303216
ALLEGRO: krotik3
Godziny otwarcia:
pon.-pt 9-18 | sobota 10-14

Reklama

historia

W prostych słowach

o wielkim
marzeniu
Tak zostało zatytułowane widowisko muzyczno-historyczne z okazji 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości, zorganizowane w Niedrzwicy Dużej przez Gminny Ośrodek Kultury, Sportu
i Rekreacji (GOKSiR). Wydarzenie miało miejsce 23
września i było połączeniem dwóch imprez organizowanych od 6 lat przez GOKSiR – koncertów „Niedrzwickich artystów” oraz inscenizacji historycznych.
A rozpoczęła się piknikiem, podczas którego grupy
rekonstrukcji historycznej zaprezentowały umundurowanie, uzbrojenie i wyposażenie Wojska Polskiego
z kampanii wrześniowej 1939 r., Wojska Polskiego
na Wschodzie w latach 1943–1945, Polskich Sił
Zbrojnych za Zachodzie w latach 1944–1945 oraz
z okresu I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Po pikniku odbył się koncert z udziałem
„Niedrzwickich artystów” – na scenie pojawiły się
dwie orkiestry dęte, zespoły śpiewacze, chór i wielu
utalentowanych wokalistów. Publiczność usłyszała
znane utwory patriotyczne w nowych aranżacjach
oraz bardziej współczesne utwory, które nawiązywały do ważnych wydarzeń w polskiej historii. Koncert przeplatany był scenkami z udziałem młodzieży
z Grupy Rekonstrukcji Ludności Cywilnej „Irma”
z Niedrzwicy Dużej: pożegnanie synów idących na
wojnę, lekcja historii w niedrzwickiej szkole w 1942
r. czy starcia protestantów z oddziałem ZOMO.
W całym przedsięwzięciu wzięło udział ponad 200
osób, w tym rekonstruktorów, artystów, dzieci,
młodzieży i dorosłych, mieszkańców gminy, ale także osób spoza województwa lubelskiego. Przejmujące zimno i deszcz nie przeszkodziły w świętowaniu
rocznicy odzyskania niepodległości w Niedrzwicy
Dużej, a wspólne odśpiewanie przez artystów i publiczność piosenek „Chcemy być sobą” oraz „Pierwsza brygada” stanowiło piękny finał widowiska.
Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach
projektu „W prostych słowach o wielkim marzeniu
– widowisko muzyczno-historyczne z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości”.
Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022
w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

historia

marka JOSZ
Na wybiegu:

tekst Marta Mazurek |foto Robert Pranagal
JOSZ, bo Jola Szala, czyli lubelska projektantka mody, która ze swoimi pomysłami na kreowanie wizerunku funkcjonuje od początku lat 90.,
kiedy do kameralnego butiku przy Krakowskim
Przedmieściu w Lublinie przyciągała kobiety pragnące wyglądać bardziej oryginalnie niż większość
innych kobiet w tym czasie. Przez ponad trzy dekady ewoluowała moda, zmieniły się potrzeby odbiorców, zmieniały się też koncepcje projektantki.
W ciepły październikowy wieczór w Centrum
Spotkania Kultur na początku rozbrzmiał saksofon
Henryka Miśkiewicza, jednej z najbardziej wyrazistych postaci polskiego jazzu. Eleganckie entrée
zrobił Remigiusz Grzela – pisarz i dramatopisarz, a
także ambasador marki JOSZ. Fragmenty książki
projektantki przeczytała znakomita polska aktorka
filmowa i teatralna Jadwiga Cieślak-Jankowska. Bo
też pokazom Joli Szali nigdy nie brakuje odpowiedniego artystycznego anturażu, a w ubraniach przez
nią zaprojektowanych chodzą m.in. małżeńskie pary
– Katarzyna Kubacka-Seweryn i Andrzej Seweryn
oraz Ewa i Jerzy Maksymiukowie.
Ale clou programu była oczywiście prezentacja na
wybiegu, czyli kilkadziesiąt kreacji przeznaczonych
zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, niezależnie
od wieku i rozmiaru. Jola Szala często podkreśla w
swoich wypowiedziach, że nikogo nie zmienia, nie
narzuca wyglądu niezgodnego z osobowością danej
osoby, kładzie nacisk na indywidualność i naturalność. Stąd zapewne na wybiegu zaprezentowała
tak dużą różnorodność. Zwróciły na siebie uwagę czarne, przeźroczyste (choć bardzo „grzeczne”)
długie bluzki/sukienki, idealne na... idealne figury,
i ładną bieliznę, futrzane kamizelki i etola, „małe
czarne” z ciekawymi dekoltami z tyłu, z pajęczyną
zdobień na plecach. Były też dwie interesujące suknie
ślubne – nam szczególnie przypadła do gustu krótka
sukienka z dołem w kształcie bombki. Prosta, niemal
skromna, ale jednocześnie szalenie szykowna. W kolekcji JOSZ dla kobiet dużo jest ubrań wygodnych i
opatulających. Dużo jest też wszelkiego rodzaju zdobień, choć niekiedy używanych z przesadą, podobnie
jak z materiałowymi aplikacjami. Wyczuwa się tu
nostalgię projektantki za „artystycznymi” ubraniami
z początku lat 90.
JOSZ to również moda męska. I tu lubelska projektantka bardzo dobrze się sprawdza. Ubrania mają
sznyt i nonszalancję w odpowiednich proporcjach
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(zwłaszcza spodnie), to głównie tutaj wyczuwalna
jest jakość tkaniny i kroju, choć często wykorzystywane metalowe zamki chwilami są nużące.
Przy okazji pokazu w CSK warto przypomnieć,
że JOSZ jako jedyna
marka modowa w Polsce otrzymała nagrodę Polish Businesswoman Awards. Jola Szala ma również na swoim koncie prestiżowe nagrody: Złoty
Wieszak, Złotą Pętelkę oraz Moda TOP.
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integracja

Mariusz
tekst i foto Patrycja Chyżyńska

Zawodnik IKS Atak Elbląg, zapalony kibic Motoru Lublin,
w którego życiu od zawsze istotną rolę odgrywał sport, ostatnio beneficjent Lublin Business Run 2018. Ale przede wszystkim kochający
mąż i ojciec czwórki dzieci. 13 lat temu w wypadku samochodowym
stracił prawą nogę, co znacząco wpłynęło na rozwój kariery sportowej
wówczas 27-letniego Mariusza Zielińskiego, który wielokrotnie podkreśla, że jego życiem kierują przypadki.
Kwietniowy dzień roku 2005 z pozoru zapowiadał się zwyczajnie.
Razem z grupą współpracowników Mariusz zmierzał do pracy sezonowej
w Austrii. Podczas podróży samochód Polaków uległ awarii na jednej
z austriackich autostrad. Chwilę później uderzył w niego bus. Lekarze
dawali Mariuszowi jedynie 1% szans na przeżycie, ale dzięki silnemu organizmowi i dobrej opiece wybudził się po 12 dniach ze śpiączki. Z jednej strony ogromna radość z tego, że żyje, z drugiej gorycz, żal, złość
– konieczność amputacji nogi wstrząsnęła Mariuszem. W jego głowie
mnożyły się myśli, co dalej, przecież od dziecka jego największą miłością
i pasją był sport. Od najmłodszych lat był związany z Motorem Lublin
jako wierny kibic oraz był zawodnikiem klubu piłkarskiego Unia Bełżyce.
Dwa lata zajęło mu pogodzenie się ze swoją niepełnosprawnością.
Ciągła rehabilitacja w zaciszu domowym, ból, pot, walka z samym sobą
o możliwość lepszego funkcjonowania w życiu. Jednak nie to wpłynęło
na chęć powrotu do jak najlepszej sprawności fizycznej. – Pogodziłem się
z tym, że nie mam nogi, ale w moje życie wkradła się rutyna. Brak pracy,
odczucie ciągłego litowania się nade mną ludzi, to mnie frustrowało – wspomina Mariusz, któremu niepełnosprawność uniemożliwiła podjęcie pracy.
Ale życiem rządzą zbawcze przypadki. Pewnego dnia spotkał na swojej drodze swoją przyszłą żonę Annę. Poznali się na imprezie u wspólnych
znajomych, od razu na jej widok szybciej zabiło mu serce. Jej ciepło i dobroć dodały mu dodatkowej motywacji i chęci do dalszej walki o siebie.
Podczas przymiarek protezy w Konstancinie protetyk, wiedząc o zamiłowaniu do sportu bohatera, zaproponował mu dołączenie do drużyny
hokeistów. Już kilka dni później znalazł się w Elblągu na testach kwalifikacyjnych. Wspomina, że to właśnie wsparcie rodziny wpłynęło na
podjęcie tej dość spontanicznej decyzji, która wiązała się z koniecznością
wyjazdu na drugi koniec Polski. I tak dzięki żonie zdecydował się zostać
zawodnikiem IKS Atak Elbląg, zespołu hokeistów grających na sledgach, stanowiącego równocześnie reprezentację Polski. Klub składa się
z zawodników z niepełnosprawnością kończyn dolnych. – Zrozumiałem,
że można żyć całkowicie normalnie, a nawet jak kura domowa – śmieje
się Mariusz, który między zgrupowaniami w Elblągu zajmuje się m.in.
prowadzeniem domu. – Gra w klubie daje mi możliwość występowania
z orzełkiem na piersi, co jest ogromnie budujące i pozwala mi się poczuć
dumnie, choć to, że znalazłem się w drużynie, to kolejny przypadek – dodaje.
Jako wolontariusz Stowarzyszenia Kibiców Motoru Lublin „Motorowcy” pomaga rozwijać najmłodszym pasję do sportu. I to właśnie
koledzy z klubu zgłosili Mariusza na osobę, której była dedykowana akcja Lublin Business Run 2018. To ogólnopolska akcja charytatywna,
której celem jest zbieranie pieniędzy na rzecz osób po amputacjach kończyn dolnych. W lubelskiej imprezie wzięło udział 555 biegaczy, którzy
pobiegli sztafetami przez śródmieście na dystansie 3,5 km. Cel został
osiągnięty – udało się zebrać 47 tys. złotych. Na co można wydać taką
sumę? Na supernowoczesną lekką protezę z kolanem hydraulicznym,
która umożliwia nie tylko bardziej normalne codzienne funkcjonowanie,
ale i urzeczywistnienie takiego zwyczajnego niezwykłego marzenia, jak
zagranie z synem w nogę. Mariusz był też pierwszym w historii imprezy
beneficjentem, który wziął aktywny udział w biegu. – Życie jeszcze raz
pokazało, że jestem w czepku urodzony – podsumowuje Mariusz Zieliński.

Blisko 1.5 tysiąca widzów wzięło udział w premierowych pokazach filmu dokumentalnego poświęconego historii zbudowanego dla kolejarzy
w latach 30. XX w. w Chełmie osiedla mieszkaniowego Dyrekcja, jednej
z największych inwestycji urbanistyczno-architektonicznych II RP. Było
uroczyście, wzruszająco i w stylu retro, bowiem część publiczności przybyła na premierę w strojach z lat 20. i 30. Narratorami filmu są osoby
związane z Chełmem, ale także architekt prof. Bolesław Stelmach oraz
autor kryminałów retro Marcin Wroński, który na chełmskiej Dyrekcji
umieścił akcję jednej ze swoich powieści. W scenach inscenizowanych
wzięło udział ponad 70 statystów, w tym kawalerzyści grupy rekonstrukcyjnej oraz chełmscy cykliści. W rolę Architekta wcielił się lubelski
aktor – Michał Zgiet. Autorką scenariusza i reżyserką filmu jest Grażyna
Stankiewicz, producentami filmu są Miasto Chełm, Stowarzyszenie
Artystyczne „Teatr w Remizie” i OTO Agencja Producencka. Ekipa
realizacyjna to operatorzy Grzegorz Filipiak i Andrzej Chlebik (także
światło), dźwiękowiec Michał Kaźmierczak, autorzy ujęć z drona Łukasz
Borkowski i Olga Michalec-Chlebik, która film również zmontowała.
Podczas produkcji asystował Paweł Mitrus, kierownikiem planu była
Mariana Kril, za współpracę producencką odpowiadali Roland Kurczewicz i Marcin Grel. Patronat honorowy nad filmem objął Narodowy
Instytut Architektury i Urbanistyki.

Restaurant week 2018

(Materiały organizatorów)

Premiera filmu
dokumentalnego „Dyrekcja”

(FOTOSTROBI)
(Paweł Klajnert)

zaprosili nas

400 restauracji w ponad 30 miastach bierze udział w jesiennej edycji
festiwalu Restaurant Week 2018. W okresie od 17 do 31 października
będziemy mieli okazję kosztować potraw najlepszych szefów kuchni,
którzy specjalnie na tę okazję przygotowali zestawy składające się z
przystawki, drugiego dania i deseru w okazjonalnej cenie 49 zł. Celem
akcji i motywem przewodnim jest hasło „Destynacja Restauracja”,
które w prostej linii nawiązuje do odkrywania kuchni świata poprzez polską scenę restauracyjną. Bo to właśnie dzięki restauracjom
mamy możliwość natychmiast spełniać marzenia o dalekich kulinarnych podróżach. Podczas śniadania prasowego, jakie miało miejsce
w lubelskiej restauracji Pelier, została zaprezentowana idea akcji oraz
poznaliśmy 21 uczestników Restaurant Week w Lublinie: 16 stołów,
2 PieR, Bombardino, Bianco – Hotel Luxor, Chapter ONE by Piotr
Kwiatosz, Dwór Choiny, EGO – hotel Alter, Grodzka 15, Hotel
Piano, Hotel Victoria, Locomotiva, Małe Indie, Musi Sushi, NÓŻ,
Od Kuchni, Pałeczkami Sushi, Perłowa, Sarzyński, Studnia, Szczupak
LubLIN, The Olive – Hotel Ilan. Więcej informacji o wydarzeniu
oraz możliwość rezerwacji na www.restaurantweek.pl (pat)
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To wydarzenie znakomicie wpisało się w obchody jubileuszu 100-lecia KUL. W dniach 23–26 września 2018 r. uczelnia gościła wybitnych polskich teoretyków i filozofów prawa, którzy podczas
konferencji „Państwo – społeczeństwo – kultura: formalne i nieformalne źródła prawa” dyskutowali na temat współczesnych koncepcji źródeł prawa. Legislacja (konstytucja, ustawy, rozporządzenia,
legislacja kształtowana przez samorządy, stowarzyszenia, korporacje
zawodowe) to bez wątpienia dominujący współcześnie sposób powstawania prawa. Niemniej myśl, że prawo jest identyczne z ustawą,
rozumianą jako pewne akty normatywne, jest dzisiaj poddawana
w wątpliwość. Prawo bowiem składa się również z niewysłowionych wprost w ustawie zasad, ideałów i wartości ukształtowanych
kulturowo. Ten interesujący związek wzajemnej relacji, nakładania
się i warunkowania formalnych i nieformalnych (społecznych i
kulturowych) źródeł prawa stał się głównym motywem debaty. W
wydarzeniu uczestniczyło blisko 200 osób z ponad 40 wydziałów
prawa z całej Polski. (Bartłomiej Grzeluszka)
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(Aleksandra Wiśniewska)

Zjazd prawników

(FOTOSTROBI)
(Tomasz Koryszko)

zaprosili nas

Haratyk w „górna 10 studio”
„Górna 10 studio”, jedyna w Lublinie przestrzeń łącząca modę oraz
sztukę – czyli concept store mieszczący się w Centrum Spotkania
Kultur, gościł u siebie Wojciecha Haratyka, założyciela luksusowej
marki odzieżowej Haratyk. W ciepły wieczór 21 września mogliśmy
zapoznać się ze specjalną ofertą szycia na miarę oraz najnowszą męską kolekcją jesienno-zimową 2018/2019. Goście mieli możliwość
personalizacji każdej części garderoby i rozmowy z projektantem.
Wojciech Haratyk zadebiutował w 2010 roku na OFF Fashion w
Kielcach. Projektuje ekskluzywną odzież zarówno dla mężczyzn,
jak i dla kobiet, a jego marka nawiązuje do estetyki „urban dandy”. Linia najwyższej jakości ubrań jest wykonywana praktycznie
w całości ręcznie, a materiały używane do produkcji pochodzą z
renomowanych fabryk we Włoszech, Portugalii i Anglii. Istotne
jest również, iż marka Haratyk personalizuje dany model według
zamówienia klienta, co daje gwarancję niepowtarzalności i podkreśla indywidualny styl. (Aleksandra Wiśniewska)

Piąta już edycja tego wydarzenia zgromadziła na placem przed
Centrum Kultury w Lublinie licznych uczestników. Specjalnie
dla nich została zorganizowana strefa degustacji, w której lokalni
producenci prezentowali swoje wyroby. Goście mogli również
poznać smak świeżo tłoczonego jabłkowego soku przygotowanego w mobilnej tłoczni. Motywem przewodnim tegorocznej
imprezy była idea spotkania. Aby zintegrować mieszkańców Lublina zaaranżowano „Przyjęcie w sadzie” na którym pięćset osób
świętowało i zacieśniało więzy przy wspólnym stole. Nie mogło
zabraknąć urodzinowego toastu, który został wzniesiony limitowaną edycją Cydru Lubelskiego Młodego Niefiltrowanego oraz
pięćsetlitrowej beczka Młodziaka, która pękła w samo południe
ku uciesze zebranych gości. Zwieńczeniem święta był finałowy
koncert trasy Cydr Lubelski Spragnieni Lata, który odbył się na
Błoniach pod Zamkiem a podczas którego zagrali: Kasia Lins,
Marcelina, Bitamina, duet Smolik/Kev Fox oraz grupa Happysad.
(Aleksandra Cieślik)

Ambasador USA w Lublinie

(Tomasz Koryszko)

Lubelskie Święto
Młodego Cydru

(FOTOSTROBI)
(pat)

zaprosili nas

Znana z charakterystycznego sposobu ubierania się i wyjątkowej
otwartości Georgette Mosbacher, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, 11 października była gościem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jej wizyta była związana z
trwającymi na uniwersytecie obradami Kongresu Polsko-Amerykańskiego „100 lat wspólnego dziedzictwa” w ramach jubileuszowych wydarzeń związanych ze stuleciem odzyskania przez
Polskę niepodległości. Podczas wizyty pani ambasador zapewniała
o zamiarze wzmacniania związków pomiędzy USA i Polską, mówiła o wspólnej historii i dotychczasowych relacjach w kontekście
stulecia nawiązania stosunków dyplomatycznych, których okrągła
rocznica przypada w 2019 r. Georgette Mosbacher część swojego
wystąpienia poświęciła bezpieczeństwu Polski. Podczas wizyty w
Lublinie ambasador USA towarzyszył John Armstrong, radca do
spraw ekonomicznych ambasady.
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Pokaz mody z udziałem lubelskich seniorów był główną atrakcją
wydarzenia, jakie po raz piąty miało miejsce w Galerii Olimp w
Lublinie. Impreza odbywa się pod hasłem „Odczaruj Jesień Życia” i
rzeczywiście odczarowuje ze stereotypowego myślenia o osobach na
emeryturze. Tzw. starsze osoby, które podziwialiśmy na wybiegu,
kipiały energią, uśmiechem i pomysłowością, a przede wszystkim
elegancją. Modelki i modele zaprezentowali się w strojach casualowych, wizytowych, wieczorowych, a także w stylizacjach sportowych.
Podczas kilku popołudniowych godzin lubelscy seniorzy mogli także skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych i poradnictwa
medycznego oraz spotkać się z dietetykiem, stylistką i fryzjerem.
Zainteresowaniem cieszyła się również obecność pracowników
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, udzielających
informacji na temat lokalnych instytucji, które prowadzą działania na rzecz aktywizacji seniorów oraz świadczonej pomocy. (maz)
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Spotkanie z marką
Tag Heuer

(Tomasz
Bosiacki)
(Maciej
Kozłowski)

Odczarowana
jesień życia

(FOTOSTROBI)
(Jarosław Dudziak)

zaprosili nas

Czas to luksus, spędź go zdrowo! – to motto wydarzenia zorganizowanego przez firmę W. Śliwiński, które odbyło się pod koniec
października w Hotelu Europa w Lublinie. Wydarzenie było okazją
do zapoznania się z ofertą szwajcarskich zegarków TAG Heuer, które
są uznawane za nietuzinkową markę przeznaczoną dla silnych osobowości, które nie ulegają presji, mają własne zdanie i umieją go bronić.
Wprawdzie głównym celem spotkania była prezentacja zegarków, ale
prestiż imprezy podbiła dodatkowo prezentacja samochodów Aston
Martin – modeli DB11 oraz AMV 8 TUNGSTEN SILVER. To ta
sama marka legendarnego samochodu, co jeden z motoryzacyjnych
bohaterów filmów o Jamesie Bondzie. Nie obyło się również bez dodatkowych atrakcji, jak spotkanie z gośćmi specjalnymi, którymi byli
Emil Kaczor oraz Mariusz Orbik, sportowcy z grupy xRUNNERS,
oraz pokaz sportowy klubu High Life Studio. (pat)

Już po raz trzeci Fundacja Bezmiar z Puław zorganizowała Jesienny
Rajd Nordic Walking. Rajd odbył się nie tylko w pięknej scenerii
złotej polskiej jesieni, ale również w niezwykłym miejscu. Bonów
to wieś, której nie znajdziemy na mapie, choć znajdowała się tu
przed kilkudziesięciu laty. Jednak dziś rośnie tu las- teren pomiędzy Gołębiem a Niebrzegowem został przeznaczony na poligon a
wieś została przeniesiona. W tegorocznym rajdzie wzięło udział
blisko 100 uczestników, z których najmłodszy miał 8 miesięcy, a
najstarszy 85 lat. Wielbiciele chodzenia z kijami przeszli po leśnych
ścieżkach na dystansie 5, 8 lub 11 km. Pokaz prawidłowej techniki
chodzenia z kijkami poprowadził aktualny mistrz świata w nordic
walking Łukasz Witczuk. Uczestnicy przybyli m.in. z Puław, Gołębia, Lublina, Łukowa, Warszawy, Dęblina, Ryk, Świdnika a nawet
z Chorzowa. Po zakończeniu rajdu było wspólne biesiadowanie przy
ognisku i omawianie planów na kolejne aktywne spotkania. (mm)

Jubileusz lubelskiego
„Gościa Niedzielnego”
Ogólnopolska konferencja naukowa „Kościół, media, społeczeństwo” oraz koncert fortepianowy Zbigniewa Raubo uświetniły
dwudzieste urodziny „Gościa Niedzielnego” w Lublinie. Ogólnopolski „Gość Niedzielny” powstał w 1923 r. i jest wydawany
do dziś. Natomiast pierwszy lubelski numer tygodnika ukazał się
20 lat temu z inicjatywy ks. abp Józefa Życińskiego. Pierwszym
dyrektorem oddziału był ks. Janusz Kozłowski. Lubelska edycja
„Gościa Niedzielnego” charakteryzuje się nowoczesną szatą graficzną i współczesnym spojrzeniem na problemy otaczającego
nas świata. Od dziesięciu lat redaktorem naczelnym tygodnika
jest ks. dr Rafał Pastwa, który jak nikt inny potrafi zarazić pasją
dyskutowania i otwartością w przedstawianiu najbardziej kontrowersyjnej problematyki. Całej ekipie „Gościa Niedzielnego”
życzymy kolejnych udanych lat. (maz)

(Grzegorz Tutak)

Z kijami wokół Bonowa

(Wojtek Antosz)

zaprosili nas
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październik/listopad/grudzień 2018

17 – 31 października
LUBLIN
Restaurant Week - Destynacja Restauracja
19 – 20 października
LUBLIN
Chatka Blues Festival

ACK UMCS „Chatka Żaka”/ Centrum
Kultury w Lublinie

25 października
LUBLIN
Konferencja „Radość uczenia się przez całe
życie”Collegium Maius, ul. Jaczewskiego 4,

godz. 8:30

3 - 5 listopada
LUBLIN
Kontynenty. Festiwal podróży i reportażu

Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1

3 – 10 listopada
LUBLIN
Lublin Film Festival 2018

Centrum Kultury, Akademickie Centrum
Kultury „Chatka Żaka”, Galeria Labirynt

LUBLIN
Typolub 2018

Dom Słów, ul. Żmigród 1/ Królewska 17

11 listopada
CHEŁM
III Chełmski Bieg Niepodległości

Plac Łuczkowskiego, godz. 18:00

23 – 24 listopada
LUBLIN
Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych 2018
Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11

24 listopada
LUBLIN
„Alameda 4”, koncert w ramach cyklu
„Peryferia”
Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”,
ul. Judyma 2a, godz. 19:00

29 listopada

KRASNYSTAW
Koncert Jan Kondrak

Krasnostawski Dom Kultury, ul. Okrzei 10,
godz. 18:00

3 – 25 listopada

30 listopada

LUBLIN
Festiwal Filmów Chrześcijańskich ARKA 2018

ZAMOŚĆ
Koncert Michał Bajor - Od Kofty... do Korcza

Kino BAJKA, ul.I.Radziszewskiego 8

4 listopada
LUBLIN
„Rachela”, prezentacja monodramu
w ramach projektu „T1A: Historia”
Synagoga Jeszywas Chachmej,
ul. Lubartowska 85, godz. 17:00

9 listopada – 9 grudnia
LUBLIN
Memu Miastu – Lublinowi – wernisaż
wystawy fotografii Roberta Pranagala

Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny 1,
godz.18:00

9 listopada

BYCHAWA
Pierwsza w Polsce biblioteczna premiera
książki Moniki A. Oleksa
„Tylko morze zapamięta”

Miejska Biblioteka Publiczna,
ul.J.Piłsudskiego 34, godz.17:00

58

9 – 11 listopada
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Zamojski Dom Kultury, ul.Partyzantów 13,
godz. 19:00

30 listopada – 2 grudnia
LUBLIN
Pierwszy Kongres Młodych Dentystów
Lubelskie Centrum Konferencyjne,
ul. Grottgera 2

6 grudnia
LUBLIN
Balonowe Show czyli Funny Balls Show

Lubelski Park Naukowo Technologiczny,
ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, godz. 18:30

15 grudnia
LUBLIN
II Międzynarodowa Wystawa Psów
Rasowych

Targi Lublin S.A., ul. Dworcowa 11,
godz. 10:00

