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Unia Lubelska 

Tego nie można 
roztrwonić

City Break 

Flandria 
na weekendINNE BRZMIENIA.

MUZYKA, KTÓRA 
KSZTAŁTUJE GUST Choć obchodzimy obecnie 450-lecie 

Unii Lubelskiej, historia tego związku, 
nie ograniczającego się bynajmniej do 
dzisiejszej etnicznej Polski i Litwy jest 
znacznie dłuższa.

5Dodatek na stronach  11–20

Chociaż Antwerpia nie jest pierwszym 
wyborem wśród miast, które odwie-
dzają turyści, to ma wszystko czego 
potrzebują: niepowtarzalną atmosferę 
i wyjątkowe zabytki. 
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GRZECHÓW 
GŁÓWNYCH 
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4

Górki czechowskie

Paweł Krysiak

Koncepcja decentralizacji państwa po-
wstała z inicjatywy stowarzyszenia o na-
zwie Inkubator Umowy Społecznej, któ-
ry skupia samorządowców, aktywistów, 
naukowców, ludzi kultury, liderów opinii 
publicznej, innowatorów i przedsiębior-
ców ze wszystkich szesnastu województw. 
Dostrzegli oni, że niska jakość usług pu-
blicznych pogłębia nieufność obywateli 
wobec państwa. Co więcej, są przekonani, 
że bez głębokich ustrojowych zmian sy-
tuacja się nie poprawi. Przygotowali więc 
projekt naprawy państwa, który nazwali 
Zdecentralizowana RP. 

Generalnie chodzi o to, aby wzmocnić 
samorządy. Dać im większą autonomię 
i większe pieniądze. – Dziś mamy mocne 
gminy, relatywnie słaby samorząd woje-
wódzki i wzmacniający się w ostatnich 

latach urząd wojewody. Chcemy ten porzą-
dek odwrócić. Ograniczyć władzę wojewo-
dy, czyli przedstawiciela rządu w terenie, 
a wiele kompetencji przekazać samorzą-
dowi wojewódzkiemu – mówi Krzysztof 
Stanowski. – Oprócz sejmiku proponujemy 
powołanie senatu województwa, do które-
go wejdą wszyscy wójtowie, burmistrzowie 
i prezydenci miast. Mają mocny mandat 
społeczny, bo zostali wybrani w bezpośred-
nich wyborach. Dziś w Polsce prezydenci 
miast są ważnymi postaciami. Są rozpo-
znawalni w całym kraju. Ale ich wpływ 
ogranicza się do społeczności lokalnej. 

Zwolennicy decentralizacji proponują, 
aby zmienić sposób wyboru marszałka. 
Teraz wybiera go sejmik, a według nich 
powinien być wyłaniany w bezpośrednich 
wyborach. Stanie się wówczas postacią 
rozpoznawalną, najważniejszym człowie-
kiem w regionie. l

6–7

– Polska składa się z regionów, które się między 
sobą różnią. Trzeba to zaakceptować i dać samorzą-
dom większą autonomię – mówi Krzysztof Stanowski 
zaangażowany w projekt Zdecentralizowana RP.

Samorząd 
widzę 
ogromny

Zdecentralizowana Rzeczpospolita
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W liczbach
Budowa Kampusu Zachodniego UMCS

62 
tys. metrów kwadratowych
• Taka jest powierzchnia 
parceli, na której powstaje 
uczelniana inwestycja

190 
 mln zł
• tyle będzie kosztowała 
cała inwestycja UMCS

Plusy i minusy 
tygodnia

Ekspresówka 
do Warszawy

W zeszłym tygodniu 
drogowcy otworzyli 
13-kilometrowy odcinek 
ekspresówki między Ku-
rowem Zachód a węzłem 
Skrudki. Ale na tym nie 
koniec dobrych wieści 
dla kierowców. Na dniach 
pojedziemy kolejną 
drogą szybkiego ruchu. 
Chodzi o 25-kilometrowy 
odcinek między Rykami 
a obwodnicą Garwolina. 
To nie wszystko. Pod 
koniec wakacji powinien 
być gotowy brakujący 
odcinek drogi między 
Skudkami a Rykami. Cała 
ekspresówka z Piask do 
węzła Lubelska (k. War-
szawy) będzie gotowa 
w przyszłym roku.

Sylwetka

Maciej Sobieraj
historyk

Dziś premiera książki „Spo-
tkania. Niezależne Pismo 

Młodych Katolików”, która doku-
mentuje historię jednego z naj-
ważniejszych osiągnięć wydawni-
czych drugiego obiegu. Autorem 
opracowania jest historyk Maciej 
Sobieraj (ur. 1951). 

Od 1977 r. do 1988 r. ukazało się 
37 numerów pisma „Spotkania”. 
Powstało ono w Lublinie, ale po-
siadało też swoje oddziały w War-
szawie, Krakowie i Paryżu. Do 
liderów tworzących wydawnic-
two należeli m.in. Janusz Krupski, 
Janusz Bazydło i Piotr Jegliński. 
W artykule wstępnym pierwszego 
numeru Janusz Krupski wska-
zywał cel pisma: „Niepodległa 
i demokratyczna Polska. Wolna 
Polska w Wolnym Świecie”. 

Autor najnowszego opracowa-
nia Maciej Sobieraj był również 
związany ze „Spotkaniami”. 
Działał w opozycji, był inwigilo-
wany przez SB. Obecnie w IPN 
zajmuje się działaniami Służby 

Bezpieczeństwa wobec Kościoła 
i opozycji na Lubelszczyźnie. 
Jest autorem wysoko ocenianej 
książki „Między oporem a lojalno-
ścią. Działania SB wobec KUL na 
przykładzie rozpracowania prof. 
Jerzego Kłoczowskiego” (2015). l

Wydarzenie promujące książkę 
„Spotkania. Niezależne Pismo 
Młodych Katolików” odbędzie się 
dziś o godz. 13 w sali 113 (budynek 
Centrum Transferu Wiedzy) na 
KUL. Oprócz autora obecni będą 
m.in. Bogdan Borusewicz, Leszek 
Moczulski i Andrzej Czuma. 
Wstęp wolny

Paweł 
Krysiak

Oblaliśmy egzamin 
z demokracji

C
zy na górkach czechowskich można budować blo-
ki? Na to pytanie odpowiadali mieszkańcy Lublina 
w pierwszym w historii miasta referendum. Niestety, 
ten ważny egzamin z demokracji oblaliśmy. Lista 

grzechów jest długa. Opisuje je Małgorzata Domagała w opinii, 
którą zamieszczamy na s. 4. 

Mieszkańcy w sprawie zabudowy górek od począt-
ku byli podzieleni. Prezydent Krzysztof Żuk miał tego 
świadomość i dlatego zdecydował o referendum. Do tego 
momentu mechanizmy demokratyczne działały nieźle. 
Potem było już tylko gorzej. Pytanie referendalne było 
zbyt zawiłe, jego treści nie skonsultowano z ekspertami 
czy przedstawicielami mieszkańców. Generalnie zabra-

kło mądrego dialogu 
rządzących z obywatela-
mi. A szkoda, bo mamy 
w ratuszu specjalną 
komórkę o nazwie Biuro 
Partycypacji Społecznej, 
które mogło nas kon-
certowo przeprowadzić 
przez cały proces. 

Jeśli mieszkańcy nie 
zostaną realnie włączeni 
w podejmowanie decyzji, 
to zaufanie do demokracji 
będzie coraz słabsze. Na 

stronie 6-7 piszemy o koncepcji decentralizacji państwa 
i wzmocnieniu samorządów. Jednak reforma instytucji 
nic nie da, jeśli nie będziemy wdrażać i utrwalać demo-
kratycznych obyczajów. W Lublinie mieliśmy szansę 
pokazać nie tylko sobie, ale także mieszkańcom innych 
miast, jak w przejrzysty i profesjonalny sposób przepro-
wadza się referendum. Nie udało się. Zabrakło polityki 
informacyjnej, konsultacji z ekspertami, społecznikami. 
I nic dziwnego, że na referendum poszło tylko 12,91 proc. 
uprawnionych. Prawo wymaga 30 proc., więc formalnie 
referendum nie jest wiążące. Niemniej jednak większość 
z głosujących zdecydowała, że nie chce na górkach bloko-
wiska. Nic nie stało na przeszkodzie, aby głos aktywnych 
obywateli uwzględnić. W przeciwnym razie tracą oni 
zaufanie do samorządu. A aktywny obywatel to przecież 
sól demokracji. l

W SOBOTĘ
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Rozpadająca 
się 

kamienica
Iść deptakiem, nie omi-
jając barierek – na to od 
grudnia czekają miesz-
kańcy Lublina. Wtedy 
z kamienicy pod nume-
rem 15 odpadł kawałek 
gzymsu. Teren ogrodzono 
barierkami. Nadal tam 
stoją, wygradzając część 
deptaka. Mimo że zgod-
nie z nakazem nadzoru 
budowlanego na front 
budynku już dawno na-
łożono siatkę ochronną. 
Pod koniec maja siatkę 
zasłonił miejski baner. 
Dziś, dzięki barierkom, 
fragment obrazu „Unia 
lubelska” można podzi-
wiać jak w muzeum. To 
znaczy z dużej odległości. 

Jeśli mieszkańcy nie 
zostaną realnie włączeni 
w proces podejmowania 
decyzji, to stracą 
zaufanie do samorządu  

Tomasz Pietrasiewicz

Dyrektor Ośrodka Brama Grodzka-Teatr NN, 
mieszkaniec centrum

M oja odpowiedź w sposób 
zdecydowany brzmi „nie”. 
To, co dzieje się w czasie 

trwania imprez, a nawet już po ich 
zakończeniu, jest jakimś horro-
rem. Mamy do czynienia w dużej 
mierze z tradycją plebejską, która 
prowadzi do tego, że duża część 
mieszkańców nie rozumie istoty 
miasta i nie identyfi kuje się z nim. 
Jest ono czymś obcym, co można 
obsikać, gdzie można tłuc butelki, 
krzyczeć, zachowywać się agre-
sywnie i zaczepiać innych ludzi. 

Nie mam też wątpliwości, 
że taka ingerencja masowymi 
imprezami zabija miasto. One są 
przeskalowane, nie na miarę cen-
trum. Nie ma tam miejsca na duże 
masowe imprezy. Po prostu nie ma 
warunków. Mamy przecież Arenę 
Lublin, gdzie bez problemu mo-
głoby i powinno się odbywać wiele 
dużych imprez. To przecież świet-
ne miejsce z dobrym dojazdem. 
Niestety w tej chwili wszystko orga-
nizowane jest na placu Zamkowym 
albo na Rusałce. Problem jest taki, 
że ludzie mieszkający w centrum 
tracą wiarę, że mogą coś z tym 
zrobić. A próbowali już wiele razy, 
z tym że za każdym razem odbi-
jali się od urzędników miejskich. 
Miasto nie chce zaangażować się 
w rozwiązanie tego problemu. To 
jest zabijanie lokalnej społeczności. 

Jacek Abramowski

restaurator

Patrzę na to zjawisko od strony 
restauratorów, którzy za-
rabiają na organizowanych 

w centrum imprezach. To napę-
dza koniunkturę, przecież takie 
wydarzenia ściągają do miasta 
turystów, a oni zostawiają tu pie-
niądze. Goście widzą też, jak ładne 
jest Stare Miasto, i później na pew-
no do nas wrócą. Dla wszystkich 
jest to korzyść. Z drugiej strony 
jako uczestnik wiem, że fajnie 
jest, gdy te imprezy odbywają się 
w centrum, zwłaszcza że miasto 
jest przygotowane do tego, żeby je 
organizować. Mamy pięknie wyre-
montowany plac Litewski, jest plac 
przed Centrum Spotkania Kultur, 
są błonia i plac pod zamkiem.

Ktoś, kto wybiera mieszkanie 
w centrum, musi liczyć się z tym, 
że będzie głośno i będą imprezy. 
Tak już jest na całym świecie. 
Sam, gdy nocuję w hotelach i nie 
chcę uczestniczyć w tego typu 
zabawie, zabieram ze sobą zatycz-
ki do uszu. Mieszkanie w centrum 
ma swoje uroki, bo jest wszędzie 
blisko, ale jesteśmy narażeni też 
na hałas. Warto pamiętać jednak, 
że tych imprez nie ma aż tak 
dużo i nie trwają cały rok. Wy-
daje mi się, że można z tym żyć. 
W Lublinie nie jest jeszcze tak źle, 
bo przestrzegamy ciszy nocnej. 
W Chorwacji koncerty potrafi ą 
trwać do 1 w nocy. l

Sonda  
Czy uważasz, że imprezy masowe 
powinny odbywać się w centrum miasta?

FOT. TOMASZ RYTYCH / AGENCJA GAZETA
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Kolej

Przystanek Lublin-Zachód
Budowany na Czubach 
przystanek Lublin-Za-
chód to inwestycja, która 
latami czekała na swoją 
kolej. Jest elementem 
modernizacji kolejowej 
„siódemki” na odcinku 
od Lublina do Warszawy.

Alina Pospischil, pko

Na dokończenie remontu trasy do 
stolicy jeszcze trochę poczekamy. 
Jest opóźniony z powodu rezy-
gnacji pierwszego głównego wy-
konawcy – włoskiej fi rmy Astaldi. 
Zawieszone z tego powodu pra-
wie rok temu prace na lubelskim 
odcinku trasy Warszawa – Lublin 
wznowiono w kwietniu. 

Stacja z konstrukcją 
wyspową
Początkowo ruch pociągów z Lu-
blina przez Nałęczów i Puławy do 
Dęblina ma być przywrócony na 
jednym torze (w tej chwili przy-
gotowywany jest teren pod jego 
układanie). Jak informuje Miro-
sław Siemieniec, rzecznik spółki 
PKP Polskie Linie Kolejowe, ma to 
nastąpić już we wrześniu. Wtedy 
też pierwsi pasażerowie będą mo-
gli skorzystać z nowego peronu 
w pobliżu pętli autobusowej przy 
ul. Granitowej na Czubach (osie-
dle Poręba).

O potrzebie tej inwestycji 
mówi się od lat 80. ubiegłego 
wieku. Prace budowlane wła-
śnie ruszyły. Widoczny jest już 
kształt tunelu, ponad którym 
będą przebiegać tory kolejowe. 
Powstanie tzw. konstrukcja wy-
spowa, co oznacza, że peron dla 
pasażerów znajdzie się między 
dwoma torami dla pociągów. Na 
peronie staną ławki, wiata, tabli-
ce informacyjne. Nawierzchnia 
ma być antypoślizgowa. Peron 

będzie miał około 400 metrów 
długości. Właśnie dzięki temu 
będą mogły się tu zatrzymywać 
nie tylko pociągi regionalne, ale 
i dalekobieżne. 

Stacja dla 70 tys. osób
Kolej nie planuje stawiania kas 
biletowych, w których można 
byłoby zaopatrzyć się w bilet czy 
uzyskać informację o rozkładzie 
jazdy. Nie wyklucza jednak bile-
tomatów.

Stacja będzie udogodnieniem 
dla mieszkańców Czubów i LSM, 
gdzie mieszka około 70 tys. osób. 
Dziś, podróżując pociągiem, 
muszą oni dojechać do dworca 
głównego i dopiero tam wsiąść 
do składu. Po wybudowaniu 
przystanku kolejowego w oko-
licy osiedli mieszkaniowych nie 
trzeba będzie jechać przez pół 
miasta. Można będzie dostać się 
do stacji i tu wsiąść w pociąg np. 
do Warszawy.

Jeszcze nie wiadomo, jak bę-
dzie wyglądał dojazd do stacji. 
– Na razie uzgadniane są jedynie 
kwestie dojazdu do terenu budowy 
dworca. Na razie robotnicy wyko-
rzystują trasę wzdłuż przyszłego 
torowiska – mówi Karol Kieliszek 
z lubelskiego ratusza.

19 wygodnych peronów
Lublin-Zachód to niejedyny przy-
stanek, który powstaje w ramach 
modernizacji trasy do Warszawy. 
Oprócz Lublina prace ruszyły 
m.in. w Zarzece, Puławach, Kle-
mentowicach, Sadurkach, Moty-
czu i Miłocinie.

– Na stacjach w Lublinie, Pu-
ławach, Nałęczowie, Motyczu 
trwa budowa nowych wygod-
nych przejść podziemnych. Dla 
podróżnych będą tam zainsta-
lowane windy – informuje Mi-
rosław Siemieniec. – Na jesieni 
dla pasażerów będzie gotowych 
19 wygodnych peronów między 
Dęblinem a Lublinem. Wszyst-
kie będą wyposażone w nowe 
ławki, wiaty, informację pasa-
żerską oraz udogodnienia dla 
osób o ograniczonych możliwo-
ściach poruszania się – zapew-
nia rzecznik.

Prace na linii kolejowej nr 7 na 
odcinku od Warszawy do Lublina 
są współfinansowane z Progra-
mu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko. Wartość projektu 
wynosi ponad 3,5 mld zł, z czego 
unijne środki stanowią ponad 2,9 
mld zł. l

Górki czechowskie

Dlaczego prezydent się spieszy 
Niedzielna sesja rady miasta 
będzie miała 2,5-godzinną 
przerwę, by radnym i miesz-
kańcom umożliwić uczestnic-
two w obchodach 450. roczni-
cy Unii Lubelskiej. Prezydent 
w czwartek poinformował 
także, że nie zamierza wyco-
fać projektu Studium. Chodzi 
o ochronę interesów dział-
kowców.

Małgorzata Domagała

Przypomnijmy. Czwartkowa sesja 
rady miasta została przełożona 
na niedzielę. Sytuacja jest efek-
tem błędnej interpretacji radcy 
prawnego obsługującego biuro 
rady miasta. Niedochowany został 
termin dotyczący zawiadomienia 
radnych na siedem dni przed pla-
nowanym terminem sesji. Było 
więc ryzyko, że wszystkie podjęte 
w czwartek uchwały byłyby nie-
ważne. 

Sesja z przerwą
Ponieważ sesja absolutoryjna mu-
si się odbyć najpóźniej 30 czerw-
ca, sesja została zwołana w trybie 
nadzwyczajnym na najbliższą nie-
dzielę. Zgodnie ze Statutem Mia-
sta Lublin niedziela jest jedynym 
możliwym terminem. 

S esja ma rozpocząć się 
o godz. 9, ale już wiadomo, że 

w obradach będzie przerwa. 
– Nie jest naszym dążeniem, by 
komukolwiek utrudniać moż-
liwość uczestniczenia w nie-
dzielę w uroczystościach pań-
stwowych, dlatego też, że po 
uzgodnieniach z prezydium rady 
miasta podjąłem decyzję, że tego 
dnia o godz. 9 rozpoczniemy se-
sję i kilka minut przed 10 ogłosi-
my przerwę. Myślę, że przerwa 
potrwa 2,5 godziny – poinformo-
wał Jarosław Pakuła, przewodni-
czący rady miasta. 

Chodzi o rocznicę 450. ob-
chodów Unii Lubelskiej. Uro-
czystości rozpoczną się o godz. 
10 mszą w Archikatedrze Lubel-
skiej. Następnie goście na placu 
Litewskim złożą kwiaty pod po-
mnikiem Unii Lubelskiej, a po-
tem przeniosą się do Centrum 
Spotkania Kultur. Tam zaplano-
wano uroczyste spotkanie Zgro-

madzenia Parlamentarnego Pol-
ska-Litwa. 

Pośpiech z powodu 
działkowców
W czwartek rano radni klubu PiS 
w radzie miasta podnieśli także 
kwestię tego, by w niedzielę zająć 
się jedynie tymi sprawami, które 
muszą zostać uchwalone do 30 
czerwca. 

– Wszystkie uchwały, które są 
proponowane, mają swój czasowy 
kontekst – wyjaśnił Krzysztof Żuk, 
prezydent Lublina. Zdaniem pre-
zydenta nie może poczekać także 
sprawa Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, które przesądzi 
o przyszłości górek czechowskich. 

Prezydent tłumaczy, że chodzi 
o zabezpieczenie terenów dział-
kowych. 

– Niech radni PiS, którzy 
o to wnioskują, wytłumaczą 
działkowcom, że nie chcą za-
bezpieczenia ogrodów działko-
wych. Dziś mamy postępowania 
zwrotowe, które w niektórych 
przypadkach już zostały roz-
strzygnięte, w wielu są w toku. 
Protest mieszkańców z ogrodów 
przy Bluszczowej pokazuje pro-
blem. Tam trzeba szybko, powie-
działbym błyskawicznie zabez-
pieczyć ich interesy, uchwalając 
Studium – mówi. l

• Przystanek Lublin-Zachód będzie gotowy jesienią tego roku FOT. KRZYSZTOF MAZUR / AGENCJA GAZETA

Sesja ma rozpocząć 
się o godz. 9, ale już 

wiadomo, że w obradach 
będzie przerwa

Kalinowszczyzna

Pikniki powracają
Podróż do Lublina z czasów 
Zygmunta Augusta, spojrze-
nie na problem rozpadają-
cych się małżeństw i zabawa 
z obrazem Jana Matejki to 
tylko niektóre atrakcje te-
atralnych pikników dzielni-
cowych. Pierwsze spotkanie 
odbędzie się w sobotę 6 lipca 
na Kalinowszczyźnie.

Ubiegłoroczne pikniki w dzielni-
cach spotkały się z pozytywnym 
odbiorem, dlatego miasto posta-
nowiło zorganizować nowy cykl. 
Tym razem nacisk położono na 
teatr, przygotowując program 
odpowiedni dla mieszkańców 
w każdym wieku. Najmłodszych 
z pewnością zaciekawi spektakl 
„Latamy”, oparty na specyficz-
nym odczuwaniu przestrzeni, 
zabawach kinezjologicznych i za-
bawie przy puszczaniu latawców.

Poławiacze Pereł zapraszają 
z kolei na komediowy teatr hi-
storyczny „Unia po Lubelsku!”. 
– Cofniemy się do Lublina z cza-
sów Zygmunta Augusta, a nawet 
Władysława Jagiełły. Przyjrzymy 
się mieszkańcom – zwykłym ko-
walom, piekarzom, cyrulikom, 
jak również i królom, szlachcie 
oraz duchowieństwu – zapowia-
dają pomysłodawcy widowiska.
Poławiacze Pereł zadbają też o to, 
by każdy chętny mógł zostać bo-

haterem obrazu „Unia Lubelska” 
Jana Matejki. Będzie to jednocze-
śnie próba przedstawienia klu-
czowego momentu historii Polski 
i jego bohaterów w formie współ-
czesnej fotografii, zrobionej na 
wzór dzieła z 1869 roku. Obraz zo-
stał namalowany dla upamiętnie-
nia 300. rocznicy podpisania Unii 
Polski i Litwy zawartej na Sejmie 
Walnym w Lublinie w 1569 r.

Finałem dzielnicowych pikni-
ków będzie spektakl „Tata ma kota 
(poczytaj mi tato)”. Reżyser Łukasz 
Witt-Michałowski osadza dramat 
Bogacza w piaskownicy, pokazując 
modelowe spojrzenie na faceta jako 
niedojrzałego, wiecznego dzieciaka. 
Stąd wszyscy bohaterowie mają 
na sobie krótkie szorty na szelkach 
i białe koszulki z kołnierzykiem. Nic 
dziwnego, że nie chcą dorastać. Jak 
będą więksi, zostaną jedynie dawca-
mi nasienia podtrzymującymi gatu-
nek. Przedstawienie jest subiektyw-
nym spojrzeniem na problem roz-
padających się małżeństw i dzieci, 
do których ojcowie zazwyczaj tracą 
swoje naturalne prawa.

Pikniki pojawią się w następu-
jących dzielnicach: 
• 6 lipca: Kalinowszczyzna (wą-
wóz między ul. Kleeberga a ul. 
Okrzei); • 13 lipca: LSM (wąwóz 
przy SP 22); • 20 lipca: Czechów 
(teren zielony przy SP 43). Wstęp 
wolny. l Tomasz Kowalewicz
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Niezależnie od tego czy radnym podo-
ba się pomysł prezydenta na górki cze-
chowskie, chciałabym, by projektowi 
Studium w tę niedzielę powiedzieli nie.  

Tego dnia rada miasta ma zagło-
sować nad Studium uwarunkowań 
i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego. Jednym z punktów doku-
mentu są górki czechowskie. Spór o ten 
teren był tematem pierwszego w hi-
storii Lublina lokalnego referendum. 
W kwietniu lublinianie zostali zapytani 
o to, czy miasto powinno zgodzić się na 
zabudowę mieszkaniową na 30 hekta-
rach górek czechowskich w zamian za 
urządzenie na pozostałych hektarach 
parku. Większość biorących udział 
w głosowaniu była przeciw. 

Mimo to, prezydent Lublina 
Krzysztof Żuk poinformował w zeszły 
piątek, że jest za tym, by zgodzić się na 
lokalizację tam bloków. Tłumaczył, że 
proponuje kompromis polegający na 
ograniczeniu ilości terenów przezna-
czonych pod zabudowę mieszkaniową 
o ok. 5 ha. Zawarł też umowę z właści-
cielem terenu, spółką TBV. Zgodnie 
z porozumieniem, po uchwaleniu 
przez radę miasta studium w zapropo-
nowanym kształcie właściciel terenu 
sprzeda gminie, za złotówkę netto, ob-
szar 77 ha, na którym, po uchwaleniu 
planu zagospodarowania przestrzen-
nego, TBV urządzi park naturalistycz-
ny (za 10 mln zł). Ponadto, w zawartej 
umowie właściciel zobowiązał się do 
sprzedaży miastu terenu o wartości 
ok. 5 mln zł pod przyszłą szkołę za 1 
zł i budowy przedszkola na obszarze 
górek czechowskich.

• Grzech pierwszy. 
Co nagle to po diable 
Od zakończenia referendum prezy-
dent miał wiele okazji, by powiedzieć 
co zdecyduje w sprawie górek. Pytali 
go o to dziennikarze. 

Z odpowiedzią zwlekał. Od lat 
żaden dokument nie budził w Lublinie 
tylu emocji. Tymczasem jego kolejną 
wersję oraz umowę z deweloperem, 
prezydent upublicznił na początku 
wakacji, w dodatku w długi weekend, 
kiedy duża część mieszkańców cie-
szyła się już urlopami i wyjazdami. 
Niecały tydzień później ma być po 
sprawie. Dla mnie ten pośpiech jest 
niezrozumiały. Studium to zbyt po-
ważny dokument. 

• Grzech drugi. 
Aż 22 tys. głosów do kosza 
Z jednej strony władze Lublina za-
praszają nas do współdecydowania 
o mieście. Słyszymy zachęty do bycia 
mieszkańcami aktywnymi m.in. 
poprzez udział w budżecie obywatel-
skim, Zielonym Budżecie. Powstało 
nawet Biuro Partycypacji Społecznej, 
a urzędnicy mają ambicję, by przy 
tworzeniu nowej strategii wypowie-
działo się około 10 proc. mieszkańców, 
co byłoby rekordem na skalę nie tylko 
ogólnopolską, ale i europejską. Dwu-
letni projekt „Wymyślmy wspólnie 
Lublin” dostał 3,6 mln zł wsparcia 
z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Z drugiej strony, przed mieszkań-
cami, którzy zapytani o górki, wyrazili 
swoje zdanie, zatrzaskuje się drzwi. 
Dokładnie 33 664 lublinian poszło na 
referendum i zdecydowana większość 
z nich, bo 22 708 osoby, powiedziały 
„nie” propozycji dewelopera. 

W świetle prawa referendum nie 
jest jednak wiążące, bo frekwencja 
wyniosła 12,91 proc., a nie wymagane 
30 proc. 

Jednak mam nadzieję, że zanim 
radni podzielą zdanie prezydenta 
o niewiążących głosach, przypomną 
sobie swoje wyborcze wyniki. 5555 
głosów wyniosło najwyższe poparcie 
wśród wszystkich obecnych radnych. 
Ale w radzie zasiedli też ci, którzy gło-
sów mieli znacznie mniej – 556 czy 761. 

Wobec referendalnego wyniku to 
już w ogóle blado wypadają wszelkie 
inne konsultacje społeczne, w których 
wypowiada się znacznie mniej osób, 
czasem kilkanaście, czasem kilkadzie-
siąt. Tak było w przypadku dworca 
metropolitalnego – zaledwie 40 osób 
przyszło na spotkanie, 30 wysłało 
e-maile, a 20 zgłosiło uwagi na piśmie. 
Czy są one nieistotne? 

• Grzech trzeci. 
Zapominamy o dialogu 
Obok wątku ściśle związanego z pla-
nowaniem przestrzennym, prace nad 
Studium odsłoniły inny, równie istot-
ny. To kwestia tego na ile serio mamy 
się w życie miasta angażować. 

Zmiany, które wydarzyły się w Lu-
blinie w ostatnich latach: inwestycje, 
dające nam rozpoznawalność imprezy 
kulturalne, czy wzrost liczby tury-
stów, nie są tylko i wyłącznie zasługą 
sprawnej administracji ratusza i eu-
ropejskich pieniędzy. Miasto wyszło 
z letargu również za sprawą tego, że 
mieszkańcy w nie uwierzyli. 

Symbolicznym momentem, któ-
ry obudził w nas nową energię była 
walka o tytuł Europejskiej Stolicy 
Kultury 2016. I chociaż go nie zdobyli-
śmy, wygraliśmy wtedy coś znacznie 

cenniejszego: przekonanie, że stać nas 
na więcej, że warto zostać w Lublinie, 
tu zainwestować swój czas i pieniądze, 
tu założyć fi rmę. 

Bez zaangażowania mieszkańców 
szybko wróciłby do nas marazm 
i dogmat „nie da się”, który Lublino-
wi nie służył. Tylko jak tu się teraz 
angażować, skoro zdanie tak wielu 
osób właśnie wyrzuca się do kosza? 
Prezydent nawet nie pyta, co o naj-
nowszej wersji studium i umowie 
z deweloperem myślą mieszkańcy. 
Niestety słaba jakość dialogu ob-
jawia nie tylko w przypadku górek 
czechowskich. Tematem, który roz-
pala emocje w Lublinie są także aleje 
Racławickie. Z Racławickimi dialog 
także kuleje. Nie wszystko zawsze 
dobrze widać z ratusza. Bezcenne są 
też inne punkty widzenia. I marzy 
mi się miasto, w którym tych in-
nych punktów widzenia nie traktuje 
się wrogo tylko wyciąga się z nich 
wnioski. 

• Grzech czwarty. 
Referendum bez rzetelnej 
kampanii informacyjnej
Pierwsze lokalne referendum Lublina 
od początku obarczone było poważ-
nymi błędami. Kontrowersje budziło 
nieskonsultowane z mieszkańcami 
pytanie. Potem potężna kampania 
dewelopera z billboardami i radiowy-
mi spotami. 

Na drugim biegunie byli społeczni-
cy, którzy z budżetem 6 tys. zł, poka-
zywali ludziom, że górki czechowskie 
po zabudowie nie będą tak sielskie 
jak na wizualizacjach właściciela 
terenu, spółki TBV. Brakowało rzetel-
nej kampanii informacyjnej prowa-
dzonej przez urzędników, wyraźnie 
dostrzegalnej w przestrzeni miasta. 
Podstrona ratusza o górkach to 
zdecydowanie za mało. „Nawet jeśli 
frekwencja okaże się niewiążąca, za-
stosujemy się do decyzji wrocławian 
we wszystkich czterech pytaniach” 
– powiedział przed referendum 
w 2015 r. prezydent Wrocławia Rafał 
Dutkiewicz (frekwencja wyniosła 
zaledwie 10,56 proc.).

Po święcie demokracji jakim jest re-
ferendum pozostał w Lublinie wielki 
niesmak. Jeśli Studium w pośpiechu 
zostanie teraz uchwalone, ten nie-
smak będzie jeszcze większy. Kapitał 
społeczny, też będzie ciężko odbu-
dować. Bo chociaż referendum nie 

jest formalnie wiążące to jak na razie 
jego wynik jest jedynym, zmierzonym 
wyrazem tego, czego na górkach chce 
znaczna część lublinian. 

• Grzech piąty. 
Betonowanie miasta 
Przemiany choćby skrawka górek cze-
chowskich w deweloperskie osiedle 
możemy bardzo pożałować. Szcze-
gólnie teraz, kiedy wobec aktualnej 
dyskusji o klimacie, wyspach ciepła 
i rekordowych upałach, musimy zwe-
ryfi kować dotychczasowe schematy 
myślenia o mieście: mniej je betono-
wać, szanować każde drzewo, stawiać 
na zieleń. Z decyzją wstrzymajmy się 
chociaż do wyników badań z inwenta-
ryzacji przyrodniczej górek, która ma 
być gotowa 15 września. 

O grant na te badania z Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska 
wystąpiło ratuszowe Biuro Rewitaliza-
cji. Tym bardziej pośpiech z głosowa-
niem jest dla mnie niezrozumiały. 

• Grzech szósty. 
Zbyt miękko rozmawiamy 
z deweloperem 
Tego nie powinnam pisać, bo nie chcę 
w żaden sposób autoryzować pomysłu 
zabudowy górek czechowskich, ale 
uważam, że warta przemyślenia po-
winna być również sama umowa z de-
weloperem. Podczas jednej z debat na 
temat górek czechowskich w sali rady 
miasta, padło stwierdzenie, że górki 
czechowskie to nasze rodowe srebra. 
Bardzo tanio je zatem wyceniliśmy: za 
park za 10 mln zł, przedszkole i działkę 
pod szkołę. 

Przed czwartkowym głosowaniem 
warto pamiętać także o tym, że wła-
ściciel terenu kupował górki czechow-
skie z określonym planem zagospoda-
rowania przestrzennego. To było jego 
własne biznesowe ryzyko. 

• Grzech siódmy. 
Radni tego nie zdążą przeczytać 
Prezydent podczas piątkowej kon-
ferencji prasowej mówił o tym jak 
Studium jest ważne i jak wiele osób 
na nie czeka, a górki to zaledwie jeden 
procent miasta. Zgoda. Obawiam się 
jednak, że radni i pozostali mieszkań-
cy nie są w stanie zapoznać się rze-
telnie z całością dokumentu, którego 
uchwalenie przypieczętuje przyszłość 
Lublina na wiele lat. l
Małgorzata Domagała
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Górki czechowskie

Siedem grzechów głównych
• Dokładnie 
33 664 lubli-
nian poszło 
na referendum 
i zdecydowa-
na większość 
z nich, bo 
22 708 osoby, 
powiedziały 
„nie” zabudo-
wie górek FOT. 

JAKUB ORZECHOWSKI / 

AGENCJA GAZETA

Pierwsze lokalne referendum 
Lublina od początku 
obarczone było poważnymi 
błędami. Kontrowersje 
budziło nieskonsultowane 
z mieszkańcami pytanie. 
Potem potężna kampania 
dewelopera z billboardami 
i radiowymi spotami
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Choć obchodzimy obecnie 450-lecie 
Unii Lubelskiej, historia tego związku, 
nie ograniczającego się bynajmniej do 
dzisiejszej etnicznej Polski i Litwy jest 
znacznie dłuższa. Już w chwili, gdy 
zawierano pierwszą unię krewską, 
w czternastowiecznym Strasbourgu 
powstał fresk, który do dziś możemy 
oglądać w protestanckim kościele św. 
Piotra Młodszego. 

Przedstawia on narody zmie-
rzające do Krzyża. Konny pochód, 
inicjowany przez Niemcy, Francję, 
Anglię i Italię, zamyka Polska. Sym-
bolizujący ją jeździec ogląda się 
jednak w tył: idą za nim piesi wę-
drowcy, symbolizujący Ruś i Litwę. 
Już wtedy, w szczytowym momencie 
średniowiecza, zalecano więc zasadę 
solidaryzmu. Ci, którym powiodło 
się lepiej (polski rycerz) mają zadbać 
o tych, przed którymi jeszcze dłuższa 
droga do celu.

• • •
Litwa, z którą łączyła się Polska w Lu-
blinie w 1569 r. była potężną krainą, 
obejmującą swym zasięgiem współcze-
sną Litwę, Białoruś, część dzisiejszych 
terytoriów rosyjskich i ukraińskich. 
Oba kraje zawierały związek równych, 
w ich państwie wszyscy obywatele 
(czyli maksymalnie około 6 proc. ludzi) 
mieli te same prawa, zaś jeśli ktoś był 
tam notorycznie ograniczany, to mo-
narcha. 

Koncept „złotej wolności” rozwijał 
się w Rzeczpospolitej w całkowitej 
sprzeczności z kierunkami, którymi 
podążali sąsiedzi ze Wschodu i z Za-
chodu, centralizujący swe państwa 
i wprowadzający rozmaite rodzaje 
absolutyzmu. Ale to tu właśnie, 
w Rzeczpospolitej, szukali schronienia 
Żydzi i innowiercy, to tu współistniały 
religie, a skądinąd warto pamiętać, że 
w parlamencie bywało, że większość 
mieli protestanci. 

Niemal od początku z jednym był 
problem: mówiono Rzeczpospolita, 
a myślano – Polska. Pogłębiło się to 
jeszcze od schyłku XIX wieku, gdy 
historię zaczęto pisać w wariancie 
nowoczesnego patriotyzmu/nacjona-
lizmu. Do dziś w Polsce mamy pro-
blem z tym, że wielu naszych boha-
terów narodowych trudno uznać za 
etnicznych Polaków: pół-Francuza, 
który większość życia spędził poza 
Polską, Chopina – chętnie przyjmie-
my, ale „oddać” Litwinom czy Bia-
łorusinom Kościuszkę, Mickiewicza 
lub Moniuszkę – po naszym trupie. 
A i marszałek Piłsudski był wszak 
Litwinem, choć akurat na Litwie 
przez długie dekady straszono nim 
małe dzieci i pewno Litwini woleliby 
o nim zapomnieć.

• • •
Na ową polsko-litewską, a właściwie 
polsko-litewsko-białorusko-ukraińsko-
-żydowską Rzeczpospolitą od dawna 
patrzono krytycznie. Była atakowana 
nie tylko przez wrogów, błędów w hi-
storii szukali także patrioci. 

Warto pamiętać, że osąd tego 
związku z punktu widzenia history-
ków polskich był przez więcej niż sto 
lat o wiele bardziej pozytywny niż 
perspektywa kreślona przez badaczy 
litewskich, ukraińskich czy białoru-
skich. Zaś badacze rosyjscy, zacho-
wując dyskrecję przy opisywaniu 

czarnych stron dziejów imperium 
rosyjskiego, niejednokrotnie nie 
szczędzili atramentu na pokazywanie 
Rzeczpospolitej jako przykładu pol-
skiego imperializmu. W zasadzie moż-
na by powiedzieć, że historia pisania 
o Rzeczpospolitej jest równie ciekawa, 
jak sama historia Rzeczpospolitej. 

Kto ma dziś do tej tradycji pra-
wo? Jan Kazimierz, król polski, był 
zarazem władcą Ukrainy, ostatnim, 
który jeszcze panował nad Kijowem. 
Aleksander, król polski, został pocho-
wany w katedrze wileńskiej. Dworek 
Michała Kleofasa Ogińskiego, autora 

słynnego „Pożegnania Ojczyzny” 
znajduje się w Zalesiu na Białorusi. 
Powstanie styczniowe, tak ważne dla 
polskiej historii, miało swe ważne 
epizody również w Kijowie, gdzie śla-
dy związków z Polską wciąż są żywe, 
choć przecież Kijów nigdy miastem 
polskim nie był. Był jednym z miast 
Rzeczpospolitej. Podobnie jak rosyj-
ski dziś Smoleńsk. 

• • •
Dziedzictwo to, zatracone wydawa-
łoby się ostatecznie, wróciło w koń-
cu II wojny światowej, gdy polscy 
emigranci na Zachodzie szybko się 
przekonali, że poza Rosją/ZSRR ni-
kogo innego na obszarze wschodniej 
Europy się nie dostrzega. To właśnie 
dlatego Oskar Halecki, historyk 
dziejów unii jagiellońskiej, zaini-
cjował posługiwanie się terminem 
Europy Środkowo-Wschodniej. To 
o tym samym obszarze, tyle że roz-
szerzonym o Czechosłowację, Węgry 
i Rumunię, mówił Milan Kundera 
w swym eseju o „Tragedii Europy 
Środkowej”, obszaru, który w wy-
niku II wojny światowej znalazł się 
politycznie na Wschodzie, geogra-
ficznie pozostał w centrum, zaś kul-
turowo związany był z Zachodem. 
Z którym to Zachodem związana 
też była, uczciwie dodajmy, potężna 
część rosyjskiej inteligencji, osłabio-
na w czasach radzieckich, ale do tej 
pory imponująco żywa. 

• • •
I Lublin, który po czterech wiekach ak-
tywnie wrócił do historii unii polsko-li-
tewskiej. Gdy komunizm w Polsce miał 
się ku końcowi, a i w krajach ZSRR już 
trzeszczał w szwach, związany przez 
lata z Katolickim Uniwersytetem Lu-
belskim prof. Jerzy Kłoczowski, zain-
spirowany i zachęcony przez Karola 
Wojtyłę, już wtedy papieża, wsparty 
przez czołowych polskich historyków, 
odnowił tę wykraczającą poza Polskę 
refl eksję nad – jak to nazwał – „młod-
szą Europą”. 

Po różnych próbach znalezienia 
formuły, wobec nie do końca ade-
kwatnego terminu „Europa słowiań-
ska”, Jerzy Kłoczowski ożywił termin 
ukuty przez Haleckiego. Co więcej, 
stworzył w Lublinie wpierw Towa-
rzystwo, a następnie Instytut Europy 
Środkowo-Wschodniej. Dokonania 
tego Instytutu, nad czym trzeba 
ubolewać, są wskutek decyzji obec-
nych władz Polski zamkniętą kartą. 
Dziedzictwa tego nie wolno jednak 
roztrwonić. 

To w Lublinie opublikowano 
pionierskie w Polsce syntezy dziejów 
Białorusi i Ukrainy napisane przez 
białoruskich i ukraińskich history-
ków. To tu powstała wydana w kilku 
językach syntetyczna historia „Europy 
Środkowo-Wschodniej”. To również tu 
powstał cykl pomocy naukowych dla 
nauczycieli historii w Rosji i Polsce, 
przygotowany wspólnym wysiłkiem 
polskich i rosyjskich historyków 
i nauczycieli. Lublin miał więc reputa-
cję miejsca, które jest otwarte na inny 
punkt widzenia. 

A przecież prof. Kłoczowski nie 
był w tym mieście sam. Stworzony 
przez Tomasza Pietrasiewicza Teatr 
NN/Ośrodek Brama Grodzka ratuje 
w Polsce pamięć o świecie, którego 
już nie ma, a który był integralną 
częścią dawnej Rzeczpospolitej 
– o Żydach. 

Dziś, w czasach pożywnych dla 
rozkwitu nacjonalizmów i naro-
dowych egoizmów, rozumienie 
innych, empatia wobec nich są nie 
do przecenienia. A historycy? Nie 
mają już tego wpływu społecznego 
co niegdyś, gdy wychowywali poko-
lenie walczące o niepodległość. Ale 
mogą przykładać ręki do rozwoju 
narodowych autozachwytów: co to 
jednak za sztuka podobać się sa-
memu sobie. Albo mogą pamiętać 
o tym, że – jak pisał św. Augustyn 
– prawda jest słodka i gorzka. Gdy 
jest słodka – schlebia. Gdy gorzka 
– leczy. Leczy nie tylko tych dru-
gich, nas też. l
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Unia Lubelska: narodziny i współczesność Europy Środkowo-Wschodniej

Tego dziedzictwa nie wolno roztrwonić

• XV-wieczny fresk „Pochód narodów Europy ku krzyżowi” znajduje się w kościele Saint Pierre le Jeune w Strasbourgu 
FOT. ALAMY STOCK PHOTO/BE&W

Mirosław Filipowicz

• historyk, profesor Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego, dyrektor Instytutu 
Europy Środkowo-Wschodniej do jego 
likwidacji w grudniu ubiegłego roku.

Dziś, w czasach pożywnych 
dla rozkwitu nacjonalizmów 
i narodowych egoizmów, 
rozumienie innych, 
empatia wobec nich 
są nie do przecenienia

FOT. JAKUB ORZECHOWSKI / AGENCJA GAZETA
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Rozmowa

Zdecentralizowane pa
polityczną wojnę plemi

• Krzysztof Stanowski FOT. KRZYSZTOF MAZUR / AGENCJA GAZETA

Wierzymy, że Polska 
może się zmieniać lokal-
nie niezależnie od tego, 
kto jest premierem i jaka 
partia rządzi. Żeby tak 
się stało trzeba wzmoc-
nić samorządy.

ROZMOWA Z 
KRZYSZTOFEM STANOWSKIM*

PAWEŁ KRYSIAK: Jak powstał projekt 
Zdecentralizowana RP? Jakie były wstęp-
ne założenia?
KRZYSZTOF STANOWSKI: Tym co łączy 
członków stowarzyszenia Inkubator Umo-
wy Społecznej jest zaakceptowanie faktu: Je-
steśmy różni. Polska składa się z regionów, 
które się między sobą różnią. W jednych 
przeważają poglądy konserwatywne, w in-
nych tradycja ma mniejsze znaczenie. I te 
zróżnicowania regionalne chcemy zaakcep-
tować. Podobnie w stosunkach z sąsiadami 
– na przykład polsko-ukraińskich – podoba 
mi się założenie wyrażające się słowami 
zgoda na niezgodę. Akceptujemy, że nasi 
sąsiedzi inaczej patrzą na historię, mają bo-
haterów, którzy nie są naszymi bohaterami. 

Mówicie, chcemy w warunkach umowy 
społecznej reformować ustrój. Podoba 
mi się ten reformatorski, a nie konfron-
tacyjny ton. Nie ustawiacie się w kontrze 
do obecnie rządzących.
– To jest trochę powrót do korzeni. W cza-
sie I Zajazdu Solidarności w 1981 r. powstał 
dokument Samorządna Rzeczpospolita. Nie 
mówiliśmy wtedy o tym, jaki zły jest komu-
nizm i PZPR, ale o tym, w jakim państwie 
chcemy żyć. Dziś znów trzeba usiąść i po-
wiedzieć sobie, jak chcemy urządzić nasz 
kraj. My chcielibyśmy dać więcej władzy sa-
morządom. Umożliwić, by obywatele mieli 
realny wpływ na państwo, województwo, 
społeczność lokalną.

Chcecie wzmocnić samorząd wojewódz-
twa. Co to znaczy?
– Dziś mamy mocne gminy, relatywnie 
słaby samorząd wojewódzki i wzmacniają-
cy się w ostatnich latach urząd wojewody. 
Chcemy ten porządek odwrócić. Ograniczyć 
władzę wojewody, czyli przedstawiciela rzą-
du w terenie, a wiele kompetencji przekazać 
samorządowi wojewódzkiemu.

Co zatem chcecie zmienić?
– Oprócz sejmiku proponujemy powołanie 
senatu województwa, do którego wejdą 
wszyscy wójtowie, burmistrzowie i prezy-
denci miast. Mają mocny mandat społecz-
ny, bo zostali wybrani w bezpośrednich 
wyborach. Dziś w Polsce prezydenci miast 
są ważnymi postaciami. Są rozpoznawalni 
w całym kraju. Ale ich wpływ ogranicza się 
do społeczności lokalnej. Senat wojewódz-
twa, będzie m in. pilnował, aby decyzje 
sejmiku nie uderzały w gminny samorząd. 

Warto zmienić sposób wyboru marszałka. 
Teraz wybiera go sejmik, a w naszej kon-
cepcji powinien być wyłaniany w bezpo-
średnich wyborach. Stanie się najważniej-
szym człowiekiem w regionie. Ale nie tylko 
w regionie. Ja chciałbym, by także zasiadał 
w senacie samorządowym, który będzie 
drugą izbą parlamentu krajowego. Ten ele-
ment wymaga jednak zmiany konstytucji. 
A tak nawiasem mówiąc nie wszyscy sobie 
to uświadamiamy, że w konstytucji nie ma 
wzmianki o samorządzie województwa. 

Senat krajowy składałby się z marszał-
ków. A z prezydentów też?
– To jest do dyskusji. Generalnie powinna 
to być izba, która zagwarantuje, że prawa 
przyjmowane na poziomie centralnym nie 
naruszają praw samorządów. 

Decentralizując Polskę chcecie wzmac-
niać demokrację bezpośrednią, na przy-
kład poprzez wojewódzkie referenda 
elektroniczne. 
– Chcemy, aby każdy mógł brać udział w de-
cydowaniu w swoim mieście czy wojewódz-
twie. Za pośrednictwem telefonu komórko-
wego obywatel mógłby skomentować i oce-
nić projekt nowego prawa miejscowego, na 
bieżąco obserwować głosowania we wła-
dzach samorządowych, a także wraz grupą 
współobywateli zażądać przedyskutowania 
danej kwestii na radzie gminy lub powiatu 
oraz w sejmiku wojewódzkim. Musimy tylko 
zadbać o ludzi trochę wykluczonych cyfro-
wo, żeby mieli możliwość zabierania głosu. 

Ale na razie z tego wojewódzkiego proce-
su decyzyjnego to my wszyscy jesteśmy 
wykluczeni. Czy ktoś widział sejmik?

– To prawda. Sejmik jest schowany. Radę 
gminy czy miasta widzimy bardziej. 

Mija 20 lat od reformy administracyjnej 
rządu Buzka, a przeciętny obywatel nie 
wie, o czym decydują radni sejmiku.
– To się zmieni wtedy, kiedy samorząd woje-
wódzki uzyska większą autonomię. Chodzi 
też o to, żeby ludzie realnie mogli się wypo-
wiedzieć, czy chcą przeznaczyć budżetowe 
pieniądze na operę czy na regionalne cen-
trum nauki. A może zechcą zainwestować 
w transport publiczny.

I rzecz najważniejsza. Żeby wzmocnić sa-
morząd, żeby mógł on decydować o rozwoju 
regionu, musi mieć pieniądze. Dlatego trze-
ba zmniejszyć liczbę centralnie dzielonych 
podatków, a przesunąć te pieniądze do sa-
morządów. Kluczem naszej propozycji jest 
idea, by podatki dochodowe – PIT i CIT – sta-
ły się podatkami wojewódzkimi. Poza tym, 
każde województwo miałoby większą swo-
bodę w kształtowaniu lokalnych podatków.

Jak zdecentralizować oświatę?
– Myślę, że na poziomie centralnym można 
pozostawić rdzeń podstawy programowej, 
system egzaminów zewnętrznych. Część pod-
stawy programowej mogłaby być tworzona 
w województwie. Nie ma także potrzeby, aby 
kurator oświaty zawieszał decyzje samorzą-
dów dotyczące siatki szkół. Niestety, w ostat-
nich latach oświatę zaczynamy centralizować. 

W czym to się przejawia?
– Na przykład w tym, że państwo zarządza 
podręcznikami z poziomu stolicy. To nie 
jest dobry kierunek. O podręcznikach powi-
nien decydować nauczyciel. A o programie 
nauczania dyrektor szkoły. Tak miało być 

i tak było. Kiedy ministerstwo wypuszcza 
bezpłatny podręcznik, a alternatywą są 
tylko płatne, to wracamy do centralizacji 
oświaty, jak w PRL-u.

Jeśli zdecentralizujemy oświatę, to bę-
dziemy mogli np. na poziomie samorzą-
du zdecydować, ile godzin lekcji religii 
ma być w szkole?
– Nie tylko religii. A dlaczego nie wychowa-
nia obywatelskiego? A może zdecydujemy 
o dodatkowych lekcjach informatyki albo 
robotyki. A może jakiś samorząd zechce po-
stawić na sport i będzie chciał dodatkowe 
zajęcia z wuefu. Generalnie chodzi o to, że 
nie musimy zmieniać premiera, aby zmie-
nić coś w swojej gminie czy regionie. Polska 
może się zmieniać lokalnie niezależnie od 
tego, kto jest premierem i jaka partia rządzi. 
Lublin jest dobrym przykładem. W pew-
nym momencie pojawiła się ekipa, która 
pociągnęła to miasto do przodu. I dziś jeste-
śmy w pierwszej lidze polskich miast. 

* Krzysztof Stanowski

• Działacz społeczny, więzień polityczny 
stanu wojennego, w latach 1989-90 pierwszy 
naczelnik Związku Harcerstwa Rzeczpospo-
litej. W latach 2007-12 podsekretarz stanu 
w MEN, a następnie MSZ, od 2012 do 2017 
prezes zarządu Fundacji Solidarności Mię-
dzynarodowej. Obecnie dyrektor Centrum 
Współpracy Międzynarodowej w Urzędzie 
Miasta Lublin. Zaangażowany w projekt Zde-
centralizowana RP.
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Samodzielnie wybierz najlepszą 
trasę, zaplanuj podróż 
lub sprawdź wygodny objazd

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33925390 REKLAMA 33927381

ństwo zakończy 
on

Projekt Zdecentralizowana RP 
powstaje w momencie, kiedy 
wszystkie znaki w polityce zdają 
się mówić, że idziemy w kierun-
ku autorytaryzmu.
– Dziś mamy państwo, w którym 
władza centralna chce decydować 
o coraz większej liczbie spraw. 
Ogranicza kompetencje samorzą-
dom albo przerzuca na nie obo-
wiązki, bez właściwego fi nansowa-
nia. Regulacje są przyjmowane na-
gle, bez dostatecznej konsultacji. 

Czy wasz projekt obniży tempe-
raturę wojny polsko-polskiej? 
– Jeśli chodzi o spory ideologiczne 
i światopoglądowe, którymi żyją 
teraz politycy i media, to nie mam 
wątpliwości, że wokół tych spraw 
konsensusu na poziomie krajo-
wym nie zbudujemy. Albo będzie-
my skazani na gwałtowne decyzje 
polityczne od ściany do ściany 
albo zdejmiemy pewne tematy 
z centralnej agendy i pozwolimy 
samorządom decydować. 

„Zastanów się, co by się stało, 
gdyby rząd w Warszawie za-
miast narzucać połowie oby-
wateli swoją wizję moralności 
czy prawdy historycznej, zajął 
się trudną, ale niezwykle waż-
ną dla nas wszystkich kwestią 
zapewnienia każdemu Pola-
kowi bezpieczeństwa: między-
narodowego, wewnętrznego, 
ekologicznego, zdrowotnego, 
ekonomicznego? Tylko tyle, ale 

i aż tyle!” – czytam w dokumen-
tach Zdecentralizowanej RP. To 
znaczy, że nauczanie historii na 
Śląsku może być inne niż na Lu-
belszczyźnie?
– Mamy jedną Polskę, ale różną 
przeszłość. Zgódźmy się, że na Ślą-

sku będzie znacznie więcej o po-
wstaniach śląskich niż na Lubelsz-
czyźnie. A na Warmii i Mazurach 
będziemy więcej rozmawiali o sto-
sunkach polsko-ukraińskich. Tam 
dziś mieszka wiele rodzin Ukraiń-
ców przesiedlonych w ramach Ak-
cji Wisła. I po prostu to przyjmijmy. 
Zgódźmy się, że jakaś gmina po-
stanowi być liderem w dziedzinie 
sportu, a inny samorząd chce być 
zagłębiem informatycznym. I żeby 
przyciągnąć taki właśnie biznes 
samorząd zdecydują o dołożeniu 
lekcji informatyki w szkołach. Po-
zwólmy im na to. Niech region sam 
decyduje o swoich priorytetach. 

W publicznej TVP jest nagonka 
na zwolenników decentraliza-
cji. Mówi się, że osłabiacie pań-
stwo i dążycie do rozbicia dziel-
nicowego. 
– Takie same zarzuty formułowa-
no wobec autorów reformy samo-
rządowej z 1990 r. A przecież silne 
samorządy wzmacniają państwo. 
Dzięki nim jest ono bardziej efek-
tywne. Silne samorządy powodują 
też, że ludzie bardziej identyfi ku-
ją się z władzą publiczną, z pań-
stwem. Jednak trzeba zaakcepto-
wać różnorodność. Cała Polska nie 
jest dokładnie taka sama. Wpływ 
na to mają chociażby różne do-
świadczenia historyczne. Ta róż-
norodność jest czymś naturalnym. 

Co będzie z waszą koncepcją, kie-
dy najbliższe wybory wygra PiS? 
– Po pierwsze nie jesteśmy start-u-
pem politycznym. Nie jest naszą 

intencją przekształcenie Zdecen-
tralizowanej RP w nową partię 
polityczną. Jesteśmy od wypraco-
wania rozwiązań. Państwo będzie 
potrzebowało jakiegoś konsen-
susu-wspólnego mianownika. Pój-
ścia do przodu. Inaczej nawzajem 
się zagryziemy. Niezależnie kto 
wygra wybory, powinien szukać 
rozwiązań obecnego głębokiego 
kryzysu. Są politycy, którzy chcieli-
by wzmocnić w Polsce władzę pre-
zydenta, np. dać mu realny wpływ 
na tzw. resorty siłowe i politykę 
zagraniczną. Może za poparcie dla 
tej idei byliby gotowi zaakceptować 
poważne wzmocnienie samorzą-
du wojewódzkiego. To, spekulacje. 
Chcę powiedzieć, że możliwe są róż-
ne rozwiązania. Zwycięstwo tej czy 
innej partii nie musi na dłuższą me-
tę zamykać drogi do decentralizacji. 

W 30. rocznicę wolnej Polski 
myślimy o symbolicznym okrą-

głym stole, który zakończy 
wojnę polsko-polską. Szukamy 
tego, co sklei Polskę. Wasza kon-
cepcja jest jakimś światełkiem 
w tunelu? 
– Dziś po stronie żadnej partii poli-
tycznej nie widzę idei, która może 
połączyć zwaśnionych Polaków. 
Partie polityczne są skoncentro-
wane bardziej na walce o władzę 
niż na odpowiedzi na pytanie, jak 
ma funkcjonować państwo. My 
szukamy rozwiązań na przyszłość. 
Tworzymy przestrzeń do rozmo-
wy, a nie narzucamy zamkniętej 
propozycji. We wrześniu na Kon-
gresie Inicjatyw Europy Wschod-
niej w Lublinie będzie specjalny 
panel poświęcony decentralizacji. 
To ważne nie tylko dla Polski, ale 
i Ukrainy, krajów nadbałtyckich. Bo 
pytanie o to, jak przekształcać kraj, 
żeby ludzie mieli większy wpływ na 
funkcjonowanie państwa, jest klu-
czowe dla demokracji. l

Idea
Zgoda, jesteśmy różni

Polską od lat targają ostre 
konfl ikty polityczne. Spory 
wewnętrzne osłabiają nasz 

kraj w coraz bardziej niepew-
nym świecie. Zakładnikiem 
wojny polsko-polskiej są między 
innymi niezależne instytucje 
oraz szeroko rozumiane usługi 
publiczne, których niska jakość 
pogłębia nieufność obywateli 

wobec państwa. Brak jest przesła-
nek, by sądzić, że bez głębokich, 
ustrojowych zmian sytuacja się 
poprawi – potrzeba zmian wydaje 
się najsilniejsza od 1989 roku. 
Naszą receptą na te bolączki jest 
Zdecentralizowana RP.”

Tekst ideowy zamieszczony na 
stronie zdecentralizowanarp.pl

Kto za tym stoi?
Nie będziemy partią polityczną

Inkubator Umowy Społecznej 
(IUS) jest stowarzyszeniem 
stawiającym sobie za cel opra-

cowanie nowych rozwiązań 
ustrojowych, które stałyby się 
podstawą trwałego porozumie-
nia Polaków o różnych poglądach 
i sympatiach politycznych. IUS 
skupia samorządowców, akty-
wistów, naukowców, ludzi kul-

tury, liderów opinii publicznej, 
innowatorów i przedsiębiorców 
ze wszystkich szesnastu wo-
jewództw. IUS nie jest partią 
polityczną ani nie zamierza 
się nią stać. Do wzmocnienia 
ustrojowych instytucji naszego 
państwa konieczne jest bowiem 
poparcie Polaków wspierających 
różne ugrupowania i partie.
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Antwerpia

Diamentowe miasto dwie g

• Panorama Antwerpii, z prawej strony gotycką katedrę Najświętszej Marii Panny FOT. 123 RF

Chociaż Antwerpia nie jest pierwszym wyborem wśród miast, które odwie-
dzają turyści, to ma wszystko czego potrzebują: niepowtarzalną atmosferę 
i wyjątkowe zabytki. Tutaj tworzył słynny Rubens, a kolejowy dworzec uznawany 
jest za jeden z najpiękniejszych na świecie. Teraz miasto mamy niewiele ponad 
dwie godziny lotu od Lublina.

Małgorzata Domagała

A ntwerpia to największe miasto 
regionu flamandzkiego. Liczy 
ponad 500 tys. mieszkańców. Od 
kwietnia Lublin ma z Antwerpią 
połączenie lotnicze. Jedną z jego 

niewątpliwych zalet jest odległość z lotni-
ska do miasta. Kameralny port znajduje się 
zaledwie kilka kilometrów od zabytkowego 
centrum, więc nie musimy tracić czasu (i 
pieniędzy) na transfer. W dodatku lotnisko 
jest świetnie połączone z miastem komuni-
kacją publiczną i mimo że samolot z Lubli-
na przylatuje około godz. 22.30, spokojnie 
zdążymy na autobus. 

MIASTO DIAMENTÓW 
Miejscem w Antwerpii, obok którego nie 
można przejść obojętnie jest na pewno 

główny dworzec kolejowy, ze względu na 
swoją widowiskową architekturę zwany 
kolejową katedrą. W 2009 roku amery-
kański magazyn „Newsweek” ogłosił go 
czwartym najpiękniejszym dworcem ko-
lejowym na świecie. Składa się z eklektycz-
nej kamiennej hali głównej oraz stalowego 
przekrycia platform. 

Pierwszy pociąg z Brukseli do Antwer-
pii przyjechał w 1835 r., na drewnianą 
stację poza murami miasta. Z czasem 
została rozbudowana, ale król Leopold II 
uznał, że Antwerpia zasługuje na coś bar-
dziej prestiżowego. W 1895 roku urodzo-
ny w Brugii architekt Louis de la Censerie 
zabrał się za projektowanie obiektu, któ-
ry dziesięć lat później został uroczyście 
otwarty. 

Leopolda II historia zapamięta jako 
mecenasa sztuki i nauk oraz wielkiego 
budowniczego, czego dowodem jest wła-
śnie antwerpski dworzec. Ale król miał 
także swoje prywatne państwo w Kongo 

(w którym nigdy nie był). Kongo miało 
kawę, kakao, złoto, kość słoniową i po-
trzebny do przemysłu kauczuk. Leopold 
stworzył tam swoje prywatne wojsko, któ-
re rekrutowało żołnierzy spośród handla-
rzy niewolnikami. Force Publique miało 
egzekwować królewski monopol handlu 
kauczukiem i karać tych, którzy nie wy-
wiązywali się z nałożonych zobowiązań. 
Ci, którzy ich nie wypełnili byli zabijani, 
a jako dowód ich śmierci żołnierze Le-
opolda II mieli dostarczać obcięte prawe 
ręce ofi ar. 

Zabytkowy dworzec leży tuż przy 
dzielnicy diamentów. Podobno każdy 
diament podróżuje przez Antwerpię 
przynajmniej raz. Miasto jest najwięk-
szym na świecie ośrodkiem handlu 
diamentami. W Antwerpii znajdziemy 
skrojone pod turystów showroomy, 
w których możemy oglądać proces szli-
fowania i oczywiście kupić wartą tysiące 
euro biżuterię. 

KAWA W BALOWEJ SALI 
Antwerpia jest drugim po holenderskim 
Rotterdamie portem Europy. To nowocze-
sne miasto, prężny ośrodek przemysłowy 
i medyczny (m.in. Instytut Medycyny Tropi-
kalnej). Jednocześnie to miejsce historycz-
ne, dumne ze swojego kulturowego dzie-
dzictwa, gdzie przeplatają się ze sobą dzieła 
gotyku, manieryzmu i baroku. 

W sercu Antwerpii znajdziemy gotycką 
katedrę Najświętszej Marii Panny i rynek 
z renesansowym ratuszem oraz malowni-
czymi kamienicami. Na wizytę zasługuje 
też dom Petera Paula Rubensa, słynnego 
barokowego malarza z XVI-XVII wieku. 
Była to jedna z jego dwóch nieruchomo-
ści. W porównaniu do zamku malarza 
w miejscowości Elewijt, dom miejski był 
znacznie skromniejszych rozmiarów, ale 
znalazło się w nim miejsce na przestron-
ną pracownię, w której pracował razem ze 
swoimi uczniami. 

W domu Rubensa obecnie urządzone 
jest muzeum malarza, a wnętrze zdobią 
oryginalne obrazy, co daje nam możliwość 
zetknięcia się z dziełami legendarnego mi-
strza. Co ważne, sztuka podana jest tam 
w odpowiedniej dawce. Dom Rubensa nie 
ma nic z wielkich muzeów jak Luwr, które 
swoim ogromem potrafi ą zmęczyć nawet 
największych pasjonatów sztuki. 

Rubens zmarł w 1640 r. w Antwerpii. 
Został pochowany w swoim parafialnym 
kościele, pw. świętego Jakuba. 
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odziny od Lublina 

• Jedna z najdroższych ulic w mieście FOT. MAŁGORZATA DOMAGAŁA

• Kamienice na rynku w Antwerpii FOT. MAŁGORZATA DOMAGAŁA

• Sala balowa – De Stadsfeestzaal. Dziś urządzone jest tam centrum handlowe 
FOT. MAŁGORZATA DOMAGAŁA

• Miasto jest największym na świecie ośrodkiem handlu diamentami FOT. MAŁGORZATA DOMAGAŁA

HISTORIA RED STAR LINE
Muzeów w Antwerpii jest więcej, na przy-
kład Muzeum Red Star Line zajmujące się 
historią emigracji. Pod koniec XIX w. i na 
początku XX., Antwerpia, jako jedno z naj-
ważniejszych europejskich miast porto-
wych była bramą do lepszego życia dla po-
nad dwóch milionów ludzi. Stąd wypływały 
statki należące do belgijsko-amerykańskiej 
linii żeglugowej Red Star Line, które wozi-
ły pasażerów do Stanów Zjednoczonych. 
Dzięki pracy lubelskiego Ośrodka Brama 
Grodzka -Teatr NN wiemy, że ta historia do-
tyczyła także lublinian. Biuro okrętowe Red 
Star Line w Lublinie znajdowało się przy ul. 
Zamojskiej 17. 

Antwerpia to dobry kierunek dla tych, 
którzy podczas wyjazdów stawiają na zwie-
dzanie, jak i tych, którzy chcą w mieście po 
prostu pobyć, niekoniecznie koncentrując się 
na popularnych wśród turystów wyborach. 

Miasto może zachwycić tym jak potrak-
towana jest jego przestrzeń, pieczołowicie 
urządzona w każdym detalu. Antwerpia 
to wdzięczne miasto na spacery bez planu. 
W malowniczych uliczkach można trafi ć na 
komiksowe murale i oczywiście całą paletę 
kawiarni i restauracji. Kawy można napić 
się na przykład w dawnej sali balowej – De 
Stadsfeestzaal, w której dziś urządzone jest 
centrum handlowe. Jeśli mamy w Antwer-
pii ochotę właśnie na zakupy, to sklepy ma-
my w samym centrum. Sieciówki takie jak 
Zara czy Mango ulokowały się w kamieni-

cach w centrum i nie musimy ich szukać 
w handlowych molochach na obrzeżach. 

WEEKENDOWY 
POTENCJAŁ TRASY 
Czas w Belgii można podzielić pomiędzy 
Antwerpię i inne miasta, do których bez pro-
blemu dostaniemy się nowoczesną i świetnie 
zorganizowaną koleją, wsiadając na „An-
twerpii Centralnej”. Na przykład bilet w dwie 
strony do Brukseli to koszt około 14 euro 
(szczegóły na www.belgiantrain.be). Podróż 
nie zajmuje nawet godziny. Po drodze można 
wysiąść w nasyconym zabytkami Mechelen, 
znajdującym się w połowie drogi do stolicy. 
Antwerpię możemy także potraktować jako 
bazę wypadową do Gandawy, gdzie warto 
odwiedzić chociażby katedrę św. Bawona, 
w której poza pięknym gotyckim wnętrzem, 
znajdują się wyjątkowe dzieła sztuki, w tym 
„Ołtarz Gandawski” z I poł. XV w. Huberta 
i Jana van Eycków. Wysoko na liście miejsc 
do zobaczenia w Gandawie jest też zamek 
hrabiów Flandrii – Gravensteen. 

Wady weekendu w Belgii? Na pewno 
ceny. Płacimy w euro. Przykładowo, w An-
twerpii, spaghetti carbonara w restauracji 
na mieście kosztować nas będzie jakieś 17 
euro, około pięciu euro – belgijskie frytki, 
kawa, piwo czy kieliszek wina. Bilety do 
Domu Rubensa – 8 euro. Bilet autobuso-
wy – 3 euro. l

Antwerpia
W piątki i poniedziałki

Loty z Lublina 
do Antwerpii 
obsługuje linia 

TUIfl y (samoloty 
Embraer 190; 112 
miejsc na pokła-
dzie). Połączenia 
zostały uruchomio-
ne w kwietniu. Od-
bywają się dwa razy 
w tygodniu, w piątki 
i poniedziałki. Wy-
lot z Lublina o godz. 
20.15. Powrót 
o godz. 19.50 (po-
dróż do Belgii trwa 
ok. dwóch godzin).

– Wyraźnie 
obserwujemy, że 
połączenie między 
Antwerpią a Lubli-
nem ma charakter 
weekendowy. Ozna-
cza to, że bardzo 
duża część podróż-
nych przyjeżdża do 
naszego miasta, aby 
spędzić tutaj swój 
wolny czas. To dla 
nas bardzo korzyst-
ne dlatego, że ci 
ludzie zostawiają 
w Lublinie swoje 
pieniądze, napędza-

jąc tym samym nasz 
ruch turystyczny. 
Można powiedzieć, 
że Lublin jest w tym 
wypadku tzw. „city 
brekiem”, czyli 
idealnym, interesu-
jącym miejscem na 
spędzenie kilku dni 
za granicą. Jeśli cho-
dzi o ruch z Lublina 
do Antwerpii, to na-
dal wyjazdy week-
endowe nie są tak 
popularne wśród 
mieszkańców 
naszego regionu, 

ale pracujemy nad 
tym, aby to zmie-
nić. Pozostajemy 
w stałym kontakcie 
z przedstawiciela-
mi linii lotniczej, 
którzy obserwując 
potencjał trasy, 
podtrzymują zain-
teresowanie tym 
kierunkiem i chcą 
go dalej rozwijać, co 
bardzo nas cieszy 
– uważa Ireneusz 
Dylczyk, dyrektor 
handlowy Portu 
Lotniczego Lublin.
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Wiesław
Pawłat

Kij i marchewka

N
a razie koszykarze występujący na parkietach Energa 
Basket Ligi przebywają na urlopach. Nie mają na-
tomiast wolnego prezesi, działacze, menadżerowie, 
a także trenerzy, którzy muszą myśleć o budowie 

zespołów na nadchodzące rozgrywki.  
Zastanawiam się, w jakim kierunku pójdzie w tym sezonie 

lubelski TBV Start. Czerwono-czarni od dłuższego czasu bez-
skutecznie próbują wbić się do czołowej ósemki i za każdym 
razem czegoś im brak. W minionym sezonie też byli blisko, 
lecz nie ustrzegli się kilku wpadek, ale też na początku nie naj-
lepiej trafi li z Amerykanianem, którego szybko pożegnali. Nie 
bez znaczenia będzie również to, że w nadchodzącym sezonie 
wchodzi w życie przepis mówiący o tym, że w rozgrywkach EBL 
do protokołu meczowego musi zostać wpisanych i być gotowych 
do gry co najmniej siedmiu graczy mających status zawodnika 
miejscowego, i to niezależnie od tego, czy będzie w nim fi guro-
wało 10, czy 12 koszykarzy. Natomiast zniknął zapis stanowiący, 
że na placu gry musi przebywać jednocześnie dwóch graczy 
ze statusem zawodników miejscowych. Z jednej strony daje to 
większe możliwości rozwojowe zawodnikom polskim, ale też 
teoretycznie teraz cała piątka przebywająca na boisku może się 
składać z zawodników zagranicznych. Jest to kij, ale ponoć ma 
być także marchewka, gdyż władze EBL rozważają wprowadze-
nie fi nansowego nagradzania klubów, które będą dawały szanse 
młodym Polakom. Kwota z tego wynikająca ma być zależna od 
ilości minut spędzonych przez tych graczy na parkiecie. Na razie 
prezes Arkadiusz Pelczar ma w swojej talii jednego takiego za-
wodnika – swojego syna Bartłomieja, reprezentanta Polski w ka-
tegoriach młodzieżowych, więc na duże zyski raczej tu liczyć nie 
można. Co zaś się tyczy graczy zagranicznych, to jak zwykle ich 
zatrudnienie będzie loterią, ale mam nadzieję, że tym razem 
czerwono-czarni trafi ą już na właściwe numery.... l

• Speedway cieszy się w Lublinie olbrzymim zainteresowaniem FOT. 

KRZYSZTOF MAZUR / AGENCJA GAZETA

Żużel

Czekamy na cud
W niedzielę żużlowcy 
Speed Car Motoru po-
dejmą trzeci w tabeli 
PGE Ekstraligi Stelmet 
Falubaz Zielona Góra. 
Lublinianie mogą ten mecz 
wygrać, ale wywalcze-
nie punktu bonusowego 
można rozpatrywać raczej 
w kategorii cudu. 

Wiesław Pawłat

Wszystko dlatego, że pierwsze spo-
tkanie tych zespołów drużyna Spe-
ed Car Motoru przegrała różnicą aż 
18 punktów (36:54). Wprawdzie po-
czątek był obiecujący i na półmetku 
ekipa menedżera Jacka Ziółkow-
skiego i trenera Macieja Kuciapy na-
wet remisowała, ale końcówka bez-
sprzecznie należała już do gospoda-
rzy, w szeregach których brylowali 
Martin Vaculik – zdobył 14 punktów 
i Nicki Pedersen (13+1). Skutecznie 
jechali też Michael Jepsen Jensen 
(9+4) oraz Piotr Protasiewicz (11). 
W zespole lubelskim najskutecz-
niejsi byli Paweł Miesiąc i Mikkel 
Michelsen, którzy solidarnie wy-
walczyli po dziewięć punktów. 

Z pewnością broniące się przed 
spadkiem Koziołki przystąpią do 
tej potyczki podbudowane wy-
jazdowym zwycięstwem nad Get 
Well Toruń – i to z bonusem. Ka-
pitalnie pojechał w tym meczu Mi-
chelsen. Duńczyk zakończył spo-
tkanie z dorobkiem 14 punktów. Po 
ostatniej kolejce powodu do zado-
wolenia nie mieli natomiast zielo-
nogórzanie, którzy ulegli u siebie 
Fogo Unii Leszno 43:47. W ekipie 
Adama Skórnickiego – ponoć po 
tym meczu niewiele brakowało, 
aby został zwolniony – najlepszy 
był Pedersen, który jako jedyny 
w zespole zakończył mecz z dwu-
cyfrową zdobyczą – wywalczył 11 

punktów. Przed spotkaniem w Lu-
blinie zielonogórski menedżer do-
konał pewnych zmian i pierwszą 
parę poprowadzi Jensen, który 
pojedzie z Pedersenem, drugą Pro-
tasiewicz i Vaculik, a Patryk Dudek 
wystąpi z juniorami. 

Początek spotkania wyznaczo-
no na godz. 19. l

Awizowane składy:
Speed Car Motor: 9. Andreas Jonsson, 10. 
Paweł Miesiąc, 11. Grigorij Łaguta, 12. Dawid 
Lampart, 13. Mikkel Michelsen, 14. Wiktor Tro-
fimow, 15. Wiktor Lampart.
Stelmet Falubaz: 1. Michael Jepsen Jensen, 
2. Nicki Pedersen, 3. Piotr Protasiewicz, 4. Mar-
tin Vaculik, 5. Patryk Dudek, 6. Norbert Krako-
wiak, 7. Damian Pawliczak.

33901904

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK 
Z „WYBORCZĄ”

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33927740

REKLAMA 33920659

REKLAMA 33920763

AAAAA GINEKOLOG 1PEŁNA 1POMOC 

5 1 5 6 0 3 4 5 0 

Lublin, 

ul. Zana 29, ul. Szeligowskiego 6

tel. 81 524 34 06, 81 452 00 00

www.topmedical.pl

Ginekolog, USG 4D, Świdnik, 602 111 410 

www.poradniadlakobiet.pl 

Pracowników ogólno-budowlanych, ZUS 

praca, W-wa okolice, Łódź, 601 221 601 

Garaże blaszane, bramy garażowe montaż, 

transport, gratis-raty www.konstal-garaze.pl 

84 539 81 91, 81 751 55 92, 604 397 105 

Agroturystyka Puszcza Notecka,konie,kort, 

basen,sauna, 604261664, ranchobonanza.pl 

DZIWNÓW WCZASY MORZE 50m  

913 813 052 www.owzastal.pl 

„MAZURY CUD NATURY” KOMFORTOWY 

DOMEK LETNISKOWY NAD JEZIOREM 

„DADAJ” K/OLSZTYNA  WYNAJMĘ.  

 5 1 3 9 2 3 0 5 1 LUB (8 9) 5 3 9 1 1 0 9 

Ustka pok. w ośr. wypoczynk. 604-486-413 

Poszukuję kolegów z wojska służących  

w latach 29.06.1971r. do 15.06.1973r. 

Maj Zbigniew, Kamiński Jan, Witek Jan, 

Bliźniuk Edward, JW Jawidz Tel. 502 616 610 

Biznes
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TO JEST GRANE

Długie noce łakomczuchów
Małgorzata Muraszko, 
Marta Gruszecka, 
Łukasz Kamiński, 
Rafał Zieliński 

Wieczorne podjadanie może 
i budzi wyrzuty sumienia, ale 
często trudno mu się oprzeć. 
Zwłaszcza gdy kryje się pod 
postacią pysznego wegańskiego 
langosza na warszawskim 
Nocnym Markecie, pierogów 
z jagodami z krakowskiego 
Przypiecka czy tajskiego 
street foodu w gdańskim 
Słonym Spichlerzu. Oto kilka 
miejsc w Polsce, gdzie można 
przekąsić coś nocną porą. 

WARSZAWA
• Nocny Market. Na nieczynnym 
dworcu Warszawa Główna Oso-
bowa przecinają się szlaki week-
endowych wędrówek tysięcy głod-
nych warszawiaków i przyjezd-
nych. Dla jednych jest to pierwszy 
przystanek wieczoru, dla innych 
ostatni, tuż przed snem. Między 
ustawionymi w dwóch rzędach 
knajpkami (m.in. Supperlardo, 
El Puertito, Mąka i Woda, Night 
Burger, Łowcy Syren, The Cool 
Cat, Langosze, Brasil On The Plate 
czy Dogidog) tłumnie gromadzą 

się fani ulicznego jedzenia, do-
brych piw i win. Niesieni fantazją 
imprezowicze mogą też sobie 
przystrzyc brodę lub zrobić tatu-
aż. Siłą Nocnego Marketu jest nie 
tylko samo jedzenie (za wegańskie 
langosze można oddać duszę 
diabłu), ale też i atmosfera – wy-
starczy zamknąć oczy, wsłuchać 
się w gwar, wwąchać w feerię 
zapachów, by poczuć się jak na 
wakacjach. 
→ Nocny Market, ul. Towarowa 3. 
Czwartek-niedziela. Od godz. 17 
do godz. 1. 

KRAKÓW

• Zapiekanki z Okrąglaka. Kul-
towe, smaczne, różnorodne. 
W letnie weekendy czynne niemal 
do rana. Do wyboru opcja wege-
tariańska, wegańska i z mięsem, 
kilkanaście sosów i dodatków. 
Kolejka niemal zawsze długa, co 
tylko potwierdza, że zapiekanki 
z Okrąglaka to najlepszy pomysł 
na nocny głód. Ceny od kilku do 
kilkunastu złotych. 
→ Zapiekanki z Okrąglaka, 
plac Nowy, 4B/1, Kazimierz. 
Od godz. 10 do godz. 3. 

• Przypiecek. Pyszne pierogi 
przez całą dobę. Od ruskich, 

przez wegetariańskie, z kapustą 
i grzybami, szpinakiem czy bro-
kułami, po owocowe – z jabłkami, 
śliwkami, truskawkami, jagodami 
albo ze słodkim serem. Pierogi 
to zdecydowanie najsłynniejsza 
potrawa Przypiecka. Do wyboru 
też zupy – chłodnik kresowy, 
barszcz czerwony, rosół, 
a dla wygodnych 
żurek w kubku na 
wynos. Ceny piero-
gów od 13 do 25 zł, 
zup już od 7 zł. 
→ Przypiecek, ul. 
Sławkowska 32. 
Czynne całą dobę. 

• Pizzatopia. Dowolne 
składniki, słynne rze-
mieślnicze ciasto z naturalnej 
mąki (miękkie jak chmurka! – czy-
tamy w komentarzach klientów), 
jedna cena i czas oczekiwania 
nie dłuższy niż 3 minuty. Do tego 
serdeczna obsługa, nawet późno 
w nocy, kiedy goście bywają różni. 
Pizzę można wziąć na wynos albo 
zjeść w przyjemnym i zielonym, 
bo na krakowskich Plantach, 
ogródku. Cena za jedną to 24 zł. 
W weekendy czynne do 2 w nocy. 
→ Pizzatopia, ul. Szewska 22. Od 
godz. 11 do godz. 1. 

GDAŃSK

• Słony Spichlerz. To pierwszy 
w Gdańsku food hall, który powstał 
z inspiracji takimi miejscami jak 
warszawskie Koszyki czy lizboń-
ski TimeOut Market. Na dwóch 

poziomach znajduje się dziewięć 
restauracji i Salty Bar. 

Fani kuchni azjatyckiej 
mogą spróbować 
tajskiego street fo-
odu w Bangkuk by 
Thai Thai i kuchni 
japońskiej w Ra-
men & Sushi by 

Mitsuro, miłośnicy 
włoskiej pizzy mogą 

wybrać się do Czerwo-
nego Pieca, a wegetarianie 

i weganie swoje kroki pokierują 
do Vegemadre. Ci, którzy nad 
morzem chcieliby spróbować ryb, 
mogą śmiało zamawiać w Delifi sh, 
a spragnieni kuchni polskiej w no-
wym wydaniu znajdą coś dla siebie 
w Gwar Bistro. Na miłośników bur-
gerów i prosecco czeka Sexy Bull, 
w Chwila Moment będzie coś dla 
fanów misek z różnych stron świa-
ta, a słodkim zakończeniem będzie 
wizyta w Błogo. Słony Spichlerz 
w tygodniu i w niedzielę działa do 
23, a w weekend do 1 w nocy. 

→ Słony Spichlerz, ul. Chmielna 10. 
Niedziela-czwartek od godz. 8 do 
godz. 23, piątek-sobota od godz. 8 
do godz. 1. 

WROCŁAW

W centrum miasta zjemy m.in. 
burgery w słynnym Pasibusie: 
lokale na Świdnickiej i św. Anto-
niego są czynne od niedzieli do 
czwartku do godz. 1, a w piątki 
i soboty dwie godziny dłużej. 
W Pasażu Pokoyhoff działają Do 
Jutra i Rumbar. Pierwszy serwuje 
m.in. quesadillas, a drugi owoce 
morza. Działają w czwartki do 
2, a w piątki i soboty do 4. Do-
syć długo czynne są multitapy 
serwujące jedzenie. Do godz. 2, 
a w soboty i niedziele do 4 otwar-
ty jest Doctor’s Bar, codziennie 
do 2 działa Pinta (kuchnia działa 
krócej niż sam pub), a Pod Latar-
niami serwujący m.in. klasyczne 
obiady do godz. 2, w czwartki 
do 3, a w piątki i soboty do 4. 
Kuchnia czynna jest tu do za-
mknięcia lokalu. Fanów mają dwa 
okienka Frytki+Sos (zjemy tutaj 
to co w nazwie, a wybór sosów 
jest naprawdę spory). Jedno jest 
na ul. św. Antoniego, drugie na 
Oławskiej. Czynne są w czwartki 
do 1, w piątki i soboty do 3.  l
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Diplo, kolorowa 
eminencja popu
Łukasz Kamiński

Bez niego nie sposób wyobrazić 
sobie współczesnego popu. Jest 
obecny na wszystkich liniach 
frontu sceny muzycznej, na-
grywa, komponuje, produkuje 
– zarówno dla siebie, jak i całej 
armii innych gwiazd, od Justi-
na Biebera, Lil Wayne’a, Beyon-
cé, Britney Spears, po Arianę 
Grande. Jednym z bohaterów 
tegorocznej edycji Open’era 
będzie Diplo. 

Thomas Wesley Pentz Junior 
urodził się w Missisipi, dorastał na 
Florydzie, gdzie spędzał sporo cza-
su, przesiadując w sklepie swojego 
taty, handlującego przynętami 
wędkarskimi. Wtedy zafascynował 
się uroczymi manatami, drapież-
nymi aligatorami i pasjonującym 
światem dinozaurów. Przez chwilę 
rozważał nawet karierę paleon-
tologa. Jak zwykle życie zweryfi -
kowało marzenia. Po skończeniu 
szkoły w Filadelfi i imał się różnych 
zajęć, od pracownika socjalnego, 
po pracownika kinowego. Czasem 
też didżejował. Wspólnie z didże-
jem o przekornej ksywce Low 
Budget zaczęli grywać imprezy, 
podczas których mieszali ze sobą 
przeróżne gatunki muzyczne. Jako 
duet Holletronix nagrali mikstape 
„Never Scared”, na którym zbili 
ze sobą kompozycje Eurythmics, 
2 Live Crew, Beethovena. Był rok 
2003 r. Płyta okazała się kluczem 
do wielkiej kariery, „New York 
Times” uznał ją za jeden z najlep-
szych albumów roku.

Wszyscy chcą dotyku 
geniuszu
Po każdym kolejnym kroku przy-
chodziły nowe sukcesy, nowe 
możliwości współpracy, a Diplo 
poszerzał swój muzyczny świat, 
śmiało wychodził poza dancehall, 
reggae, elektronikę, prosto w świat 
popu. Jako Diplo nagrał tylko jed-
ną płytę, większą frajdę ewidentnie 
sprawia mu poznawanie innych 
artystów, współpraca z nimi 
w studiu i na scenie. Pomógł M.I.A. 
podbić świat, był jednym z pierw-

szych zachodnich didżejów, którzy 
rozpropagowali na szeroką skalę 
porywające brzmienia brazylij-
skich dzielnic biedy, czyli baile 
funk. Z Markiem Ronsonem zało-
żył projekt Silk City, ze Skrillexem 
duet Jack Ü, z Sią i Labrinthem trio 
LSD. Do tego trzeba dodać cały 
zastęp artystów, z którymi muzyk 
nieustannie współpracuje, poza 
wspomnianymi już: Bieberem, 
Beyoncé, Britney Spears, Arianą 
Grande, na długiej liście są też 
m.in.: Madonna, Dua Lipa, Travis 
Scott i J Balvin (również gwiazdy 
tegorocznego Open’era), Snoop 
Dogg, Usher, No Doubt. Naprawdę 
wielu artystów chce tchnąć w swo-
ją muzykę odrobinę geniuszu 
Diplo. Jednym z najważniejszych 
projektów artysty jest projekt 
Major Lazer, współtworzony przez 
kilku innych didżejów i muzyków, 
a brzmiący i koncertowo wyglą-
dający jak desant z kolorowego, 
rozbrykanego karnawału z Ame-
ryki Południowej. 

Choć wciąż młody, 
w zeszłym roku stuknęła 
mu czterdziestka, Diplo jest 
już na tyle doświadczony, 
dorosły, że zdaje sobie spra-
wę, że prawdziwa kariera 
artystyczna wykracza poza 
chwilowy szał, poza pięć 
minut. Stara się nagrywać 
popowe klasyki, które prze-
trwają próbę czasu, mody, 
zajawki. I często mu się to 
udaje. Nagrany wspólnie 
z wokalistką MO i didże-
jem Snakiem cztery lata temu hit 
„Lean On” na Spotify odsłuchany 
został już prawie miliard trzysta 
milionów razy, teledysk do piosen-
ki obejrzany został na YouTube 
ponad dwa i pół miliarda razy. 

Polityka, piłka nożna, 
poglądy
Choć trudno to sobie wyobrazić 
przy takim natłoku zajęć, świat 
Thomasa Wesleya Pentza Juniora 
nie zamyka się wyłącznie w mu-
zyce. Jak wielu amerykańskich 
muzyków, tak i on angażuje się 
politycznie. Trzy lata temu wsparł 
uwielbianego przez artystów 

Berniego Sandersa – listy tych, 
którzy udzielili poparcia senato-
rowi, zazdroszczą inni politycy, 
bo są na niej m.in.: Red Hot Chili 
Peppers, TV On The Radio, Neil 
Young, Henry Rollins, Nas, Cardi 
B, Hans Zimmer. W 2016 r. użyczył 
Sandersowi swojej kompozycji 
„Revolution” do wykorzystania 

w telewizyjnej reklamówce. 
Podobnie jak w przypadku polity-
ki, tak również słabość do sportu 
Diplo dzieli z innymi amerykań-
skimi celebrytami. W samą tylko 
piłkę nożną (dyscyplinę popular-
ną, ale znajdującą się poza po-
dium ukochanych przez Amery-
kanów sportów, czyli koszykówki, 
footballu, baseballu czy hokeja) 
inwestowali m.in. popularni ko-
micy Will Ferrell czy Drew Carey. 
Diplo dołączył do nich, kupując 
udziały Arizona United Soccer 
Club. W oświadczeniu prasowym 
stwierdził „Postrzegam piłkę noż-
ną w taki sam sposób jak muzykę. 
To tkanka łącząca ze sobą różne 
kultury tego świata”.

Pentz Junior nie stroni też od 
angażowania się w poparcie dla 
ruchów, akcji społecznych. Od kil-
ku lat (jak sam przyznaje, przyszło 
mu to z wiekiem) wspiera ruch 
#meetoo. „Kobiety, z którymi pra-
cuję, są silniejsze ode mnie. Mają 
więcej rzeczy na głowie, są dosko-
nałym przykładem dla innych ko-
biet. Udowadniają, że można być 
wspaniałą osobą, dobrym człowie-
kiem, być o wiele piękniejszym, 
niż to, co pokazuje ich Instagram”, 
mówił w niedawnym wywiadzie 
dla pisma Esquire Diplo.

Nie tylko Diplo
Diplo to, oczywiście, tylko je-
den z bohaterów tegorocznego 
Open’era. Jak zawsze do Gdyni 
przyjadą artyści reprezentujący 
odmienne muzyczne sceny, różne 
pokolenia. Fanów gitarowego gra-
nia przyciągną zapewne: Smashing 
Pumpkins, The Strokes, Perry Far-
rel, Interpol czy Greta Van Fleet. 
Fani nowoczesnego jazzu i soulu 
zajrzą na występy Kamasiego Wa-
shingtona, Jorji Smith. Błyszczeć 
będą diwy popu Kylie Minogue, 
Robyn czy Lana Del Rey. Do tańca 
wciągną na pewno wyjątkowi 2Ma-
nyDJ’s czy arcypopularni Sweedish 
House Mafi a. Szukający brzmień 
nieco bardziej alternatywnych 
wybiorą się na Idles, Death Grips, 
Annę Calvi, Vampire Weekend. Nie 
zabraknie też współczesnego rapu 
w wykonaniu takich gwiazd, jak 
A$AP Rocky, G-Eazy, J Balvin. Jak 
zawsze w Gdyni pojawi się potężna 
reprezentacja polskich artystów, 
wystąpią m.in.: Sokół, Hania Rani, 
EABS, Bitamina, Catz ’n Dogz, 
Wczasy, Zamilska. Ze specjalnymi 
koncertami wystąpią Cool Kids 
of Death, którzy przypomną swój 
debiutancki album oraz raperzy 
związani z projektem Popkiller 
Młode Wilki All-Stars. l

G D Y N I A ,  O P E N ’ E R  F E S T I V A L

PATRONAT

→ Open’er Festival, 3-6 lipca, 
Gdynia. Karnety czterodniowe 
639 zł, bilety jednodniowe 289 zł.

• Specjalista 
od roztańczania 
wielotysięcznych 
tłumów, czyli 
jeden z bohaterów 
tegorocznego 
Open’era, ame-
rykański didżej 
i producent Diplo 

FOT. SHANE LOPES/

ALTER ART

REKLAMA 33924099
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Nie zapomnij o sztuce w upalne lato
Zofia Franke

Od pokazów sztuki dawnej po 
prezentacje klasyków współ-
czesności, od ekspozycji o hip-
-hopie po wystawy o starości 
i chorobie. Podróżując w upal-
ne lato, warto odwiedzić wysta-
wy przygotowane w zazwyczaj 
klimatyzowanych pomieszcze-
niach.

Abramović wciąż obecna
To miała być najgłośniejsza 
polska wystawa roku i… taką się 
stała. Wielka retrospektywa Ma-
riny Abramović, jednej z najważ-
niejszych współczesnych artystek, 
bije rekordy frekwencyjne. Tłu-
mom na wernisażu towarzyszyły 
modlitwy przeciw uznanym za 
świętokradcze działaniom perfor-
merki, a potem protestowali staty-
ści zatrudnieni do odtworzenia jej 
działań. Po początkowym szumie 
emocje przycichły, a w CSW wciąż 
oglądać można 120 dzieł Abramo-
vić. Od tych najwcześniejszych, 
pochodzących jeszcze z lat 60., po 
współczesne. 
→ Toruń, CSW Znaki Czasu, 
do 11 sierpnia

Na celowniku kobieta
Farba znaczy krew – to żargo-
nowe określenie myśliwych, 
zaczerpnięte z książki Zenona 
Kruczyńskiego o tym samym 
tytule, posłużyło organizatorom 
wystawy z MSN do nazwania 
prezentacji 50 artystek z różnych 
stron świata. Artystek głównie 
młodych, ale nie tylko. To pierw-
sza tak obszerna międzynarodo-
wa wystawa malarstwa poświę-
cona twórczości kobiet. Zapre-
zentowano na niej 140 obrazów, 
w których krew metaforycznie 
zmienia się w opowieść o kobie-
cej tożsamości, pragnieniach, 
lękach i ograniczeniach. O rolach 
społecznych, ale także o fi zjologii 
– ciele, jego reakcjach, rozkoszach 
i traumach. „Zgromadzone prace 
podejmują polemikę ze stereoty-
pami na temat uległości i domi-
nacji, przyjemności i przemocy” 
– przekonują organizatorzy. 
→ Warszawa, MSN, do 11 sierpnia

Abakanowicz. 
Z Rygi do Orońska
Głośno komentowany pokaz 
„W przestrzeni Magdaleny Abaka-
nowicz” po premierze w Muzeum 
Sztuki Dekoracyjnej i Designu 
w Rydze zostanie zaprezentowa-
ny polskim widzom. W Centrum 
Rzeźby Polskiej zobaczyć będzie 
można ponad 20 obiektów au-
torstwa zmarłej dwa lata temu, 
jednej z najbardziej znanych 
w świecie polskich artystek. Jej 
przestrzennym tkaninom – aba-
kanom – towarzyszyć będą rzeźby 
i kompozycje fi guratywne po-
zwalające poznać innowacyjne 
podejście do przestrzeni i kształ-
towania obiektów.
→ Orońsko, Centrum Rzeźby Pol-
skiej, od 13 lipca do 6 października

Hip-hop po śląsku
Pod koniec lat 70. stał się gło-
sem ubogich Afroamerykanów, 

którzy sprzeciwiali się rasizmowi 
i wykluczeniu. Przeszczepienie 
go na polski grunt pozbawiło 
go politycznego zacięcia, choć 
stał się językiem zbuntowanej 
młodzieży. O polskim hip-hopie 
powstały już fi lmy, biografi e 
twórców, a teraz przygotowano 
wystawę – „Zajawkę”, o po-
czątkach zjawiska na Śląsku. 
Zgromadzone na niej ziny, 
dokumentację graffi ti i zdjęcia 
zobaczyć mogą osoby dorosłe, bo 
nastoletni widzowie (poniżej 16. 
roku życia) wpuszczeni zostaną 
jedynie z dorosłymi opiekunami.
→ Katowice, Muzeum Śląskie, 
do 1 września 

Wajda po ludzku
Urodził się w Suwałkach, ale to 
w Krakowie studiował, kręcił 
najważniejsze fi lmy, reżyserował 
legendarne inscenizacje teatralne. 
Tu powstało ufundowane przez 
niego (za pieniądze z Nagrody 
Kyoto) Muzeum Sztuki i Techniki 
Japońskiej „Manggha”, tu czuł się 
u siebie.

W krakowskim Muzeum 
Narodowym oglądać można 
multimedialną wystawę poświę-

coną Andrzejowi Wajdzie. Jego 
samego i jego twórczość przybli-
żają narracyjnie ułożone zdjęcia, 
scenariusze, rysunki, kostiumy, 
rekwizyty z planu i wiele innych 
przedmiotów przedstawiających 
mistrza lub należących do niego.
→ Kraków, Muzeum Narodowe, 
do 8 września

Mistrz Wyspiański
Po sukcesie zamkniętej w maju 
wystawy, na której zgromadzono 
pół tysiąca prac Stanisława Wy-
spiańskiego, krakowskie muzeum 
przygotowuje kolejne ekspozycje 
jego twórczości. Pod hasłem „Wy-
spiański. Posłowie” prezentuje 
dotychczas niepokazywane sze-
rokiej publiczności dzieła twórcy 
„Wesela”. Oprócz pasteli i olejów 
pochodzących z prywatnych 
kolekcji wyeksponowane zostały 
tkaniny i ilustracje książkowe 
dekorowane ornamentami kwia-
towymi wyraźnie inspirowanymi 
sztuką ludową, a także rysunki 
kostiumów teatralnych. 

Odrębną częścią wystawy 
jest niewielki pokaz uczniów 
Wyspiańskiego. Twórczość ich 
sygnalizują pojedyncze dzieła, 

którym towarzyszą krótkie cytaty 
ze wspomnień uczniów o ich na-
uczycielu.
→ Kraków, Muzeum Narodowe, 
do 29 września

Czarno na białym
Rysunek od stuleci stanowi 
podstawę wykształcenia aka-
demickiego, dlatego właśnie 
prezentacją tego medium naj-
starsza w Polsce uczelnia arty-
styczna – krakowska Akademia 
Sztuk Pięknych – świętuje swoje 
200-lecie. Na wystawie zostanie 
zaprezentowanych blisko 170 
rysunków – dzieł będących dla 
autorów sprawdzianem umiejęt-
ności warsztatowych, raz to peł-
niących funkcję służebną wobec 
innych dyscyplin artystycznych, 
raz to stanowiących rodzaj samo-
dzielnej wypowiedzi twórczej. 
Zobaczyć będzie można prace 
artystów cieszących się sławą 
już za życia, m.in. Jana Matejki, 
Leona Wyczółkowskiego, Woj-
ciecha Weissa, Xawerego Duni-
kowskiego, i tych mało znanych. 
W wybrane dni studenci ASP 
będą na wystawie kreślić rysunki 
z natury. Ich modelami staną 

się architektura muzeum, dzieła 
sztuki, a także zwiedzający.
→ Kraków, Muzeum Narodowe, 
do 29 września

Matejko ze Lwowa 
do Sopotu
Wielkim malarzem był, i basta! 
Przekonać się można o tym, 
oglądając jego skończone, wymu-
skane wręcz obrazy olejne i szkice 
oraz notatki swobodnie kreślone 
niezwykle sprawną ręką. Do Pań-
stwowej Galerii Sztuki w Sopocie 
przywieziona została kolekcja 
obrazów Jana Matejki z Lwow-
skiej Narodowej Galerii Sztuki. 
Uzupełnia ją malarstwo olejne 
artysty ze zbiorów Muzeum Naro-
dowego w Warszawie i z kolekcji 
prywatnej. Zaprezentowane 
dzieła poruszają głównie tematy 
historyczne, które w świadomości 
zbiorowej funkcjonują w wizual-
nej wersji zaproponowanej przez 
Matejkę właśnie. Oprócz nich na 
wystawie zobaczymy uznawany 
za arcydzieło „Portret dzieci arty-
sty” – prawdziwy popis technicz-
nego kunsztu w charakteryzo-
waniu modeli oraz malarskiego 
odwzorowywania tkanin: haftów, 
koronek, tiuli i welurów.
→ Sopot, Państwowa Galeria Sztuki, 
do 6 października

Ubiór jako sztuka
Jej Hoffl and stał się dla milionów 
Polaków synonimem modnej ma-
sówki – w cyklu „Polskie projekty, 
polscy projektanci” przygotowana 
została pierwsza monografi czna 
wystawa słynnej polskiej pro-
jektantki mody Barbary Hoff. 
Zobaczymy na niej liczne, często 
niepublikowane materiały archi-
walne: rysunki, projekty, foto-
grafi e, fi lmy z pokazów, a przede 
wszystkim oryginalne ubrania 
sygnowane metką Hoffl and. 
→ Muzeum Miasta Gdyni, od 7 lipca 
do 20 października

Sytuacja się zmieniła
„Pragniemy pokazać odmienność 
sztuki XX wieku na tle historii 
sztuki” – przekonują kuratorzy 
czasowej, a właściwie tymczasowej 
wystawy zajmującej drugie piętro 
gmachu głównego krakowskiego 
Muzeum Narodowego. To ekspo-
zycja przypominająca o Galerii 
Sztuki Polskiej XX wieku, którą wy-
parła wielka prezentacja twórczo-
ści Wyspiańskiego. W przyszłym 
roku w tym miejscu znowu zagości 
stała ekspozycja – Galeria Sztuki 
Polskiej XX i XXI wieku. 

Teraz ośmiu kuratorów wy-
brało z kolekcji setkę prac. Są to 
głównie dzieła znane z poprzed-
niej wystawy, ale zaproponowano 
też nowości, choćby ostatnie 
nabytki. Najmłodsze na wystawie 
są „Wota” Natalii Wiernik z 2017 r., 
a najstarsze to projekty witraży 
Józefa Mehoffera z 1899 r. 

 „Chcemy zaprezentować 
polską sztukę w sposób nieorto-
doksyjny. Nie jest to ani układ 
chronologiczny, ani dydaktyczny 
wywód o prądach artystycznych” 
– przyznają kuratorzy.
→ Kraków, Muzeum Narodowe, 
do 22 grudnia 

FOT. RENATA PAJCHEL

FOT. LESZEK ŻUREK

FOT. RAFAŁ WYRWICH/MUZEUM ŚLĄSKIE

↑ Modna masówka Barbary Hoff, 
czyli archiwalne rysunki, projek-
ty, fotografie i przede wszystkim 
ubrania w Muzeum Miasta Gdyni 

→ Andrzej Wajda na zdjęciach, 
w scenariuszach, kostiumach, 

rekwizytach, listach i mate-
riałach filmowych w Muzeum 

Narodowym w Krakowie

↓ Kaseta z pierwszymi nagrania-
mi gwiazdy polskiego hip-hopu, 
czyli Kalibra 44 w Muzeum Ślą-

skim w Katowicach
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Emocje po zachodzie słońca
Opowieść o tragicznej śmierci 
syna na posterunku wojs-
kowym, historia Sabiny, której 
matka i babcia są zaniepoko-
jone jej przedłużającym się 
panieństwem i czterdziestol-
atek, który zakłada przedszkole 
– tak zapowiada się weekend w 
kinie Perła.

Piątek: Foxtrot
Pewnego dnia zwyczajne izrael-
skie małżeństwo, Michael i Daph-
na Feldmannowie zostają zdruzgo-
tani niespodziewaną wiadomo-
ścią. U progu ich domu pojawiają 
się żandarmi i informują o śmierci 
ich syna Jonathana podczas służby 
na niemal opustoszałym posterun-
ku wojskowym. Z biegiem czasu 
Michael staje się coraz bardziej 

sfrustrowany niekończącymi się 
wizytami całej armii krewnych 
i biurokratów składających nie-
szczere kondolencje.

Sobota: Rewers
Akcja fi lmu rozgrywa się 
w dwóch planach czasowych – we 
wczesnych latach pięćdziesiątych 
oraz współcześnie. Główną bo-
haterką jest Sabina, „szara mysz-
ka”, która właśnie przekroczyła 
trzydziestkę. W jej życiu wyraźnie 
brakuje mężczyzny. Matka wie 
o tym najlepiej, dlatego próbuje za 
wszelką cenę znaleźć dla swojej 
córki odpowiedniego kandydata 
na męża. Całą sytuację kontrolu-
je babcia, ekscentryczna dama 
o ciętym języku, przed którą nie 
uchowa się żadna tajemnica.

Niedziela: Daddy Cool
Czterdziestoletni, kompletnie 
niedojrzały Adrien, zostaje po-
rzucony przez marzącą o założe-
niu rodziny Maude. Wizja końca 
wielkiej miłości jest dla niego nie 
do zniesienia. Dzięki sprzyjające-
mu zbiegowi okoliczności posta-
nawia zostać w ich wspólnym 
mieszkaniu i założyć w nim… 
domowe przedszkole. Maluchy 
przewracają jego beztroskie 
dotąd życie do góry nogami, 
same przy tym ucząc się w jego 
towarzystwie prawdziwej sztuki 
survivalu. l tko

Seanse w Kinie Perła rozpoczy-
nają się po zachodzie słońca. 
Wstęp wolny.• Kadr z filmu „Daddy Cool” FOT. MATERIAŁY PRASOWE BEST FILM

K I N O  P E R Ł A

Lublin
BAJKA
Radziszewskiego I. 8, tel. 815338872

 • Anna (118) pt., niedz.-czw. 15.45, 20.15; 
sob. 10, 15.45, 20.15;

 • Fuga (100) sob. 10.30;
 • Ja teraz kłamię (107) pt.-wt. 13.45, 18; 
śr.-czw. 18;

 • Kobieta idzie na wojnę (101) codz. 20;
 • Manu. Bądź sobą! (88) śr.-czw. 10.30;
 • Oszustki (94) codz. 16.15, 18.15;
 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt., 
pon.-wt. 10.30; śr.-czw. 14;

 • Z głową w chmurach (77) codz. 14.30;

CINEMA CITY FELICITY
Al. Witosa W. 32, tel. 814435858

 • Agent Kot (85) dubbing pt.-śr. 10.50, 
13.10; czw. 13.10;

 • Aladyn (128) dubbing codz. 10.40, 13.20, 16;
 • Anna (118) codz. 14.20, 17, 19.30, 22;
 • Godzilla II: Król potworów (132) 
dubbing codz. 11.30, 16.30; 3D dubbing 
pt.-śr. 15.50, 18.40; czw. 15.50;

 • Ja teraz kłamię (107) codz. 14.10, 20.10, 
22.30;

 • John Wick 3 (130) pt.-śr. 21.30; czw. 
22.30;

 • Kobieta idzie na wojnę (101) pt.-śr. 
19.15; czw. 22.10;

 • Laleczka (120) codz. 20.30, 22.30;
 • Ma (99) codz. 13, 21.10;
 • Men in Black: International (120) 
pt.-śr. 11.15, 13.20, 18.40, 21.30; czw. 11.15, 
13.20, 18.40, 21.10;

 • Oszustki (94) codz. 15.30, 17.40, 
19.50, 22;

 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz. 
10, 12;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing codz. 11.10, 13.30, 15.50, 18.10; 3D 
dubbing codz. 11;

 • Polaroid (88) codz. 16.15, 18.15, 
20.15, 22.15;

 • Rocketman (121) codz. 17.30;
 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing codz. 10.30, 
11, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 19.30; 3D napisy czw. 18.30;

 • Trzy kroki od siebie (116) codz. 13.40;
 • X Men: Mroczna Phoenix (120) codz. 
15.10;

CINEMA CITY PLAZA
Lipowa 13, tel. 815352525

 • After (106) dubbing codz. 17.30;
 • Agent Kot (85) dubbing codz. 10.30, 
11.40;

 • Aladyn (128) dubbing codz. 12.10;
 • Anna (118) codz. 13.10, 15.40, 18.10, 20.40;
 • Godzilla II: Król potworów (132) 
dubbing pt.-śr. 12.30, 16; czw. 12.30, 16.10;

 • Ja teraz kłamię (107) pt.-śr. 16, 18.50, 
21.10; czw. 16, 18.40, 21;

 • John Wick 3 (130) pt.-śr. 22;
 • Laleczka (120) codz. 14, 20.40;
 • Ma (99) codz. 13.40, 20.10, 22.20;
 • Men in Black: International (120) codz. 
13.30, 18.15;

 • Oszustki (94) codz. 15.10, 17.20, 19.30, 
21.40;

 • Panda i Banda (90) dubbing codz. 10.10;
 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing codz. 
11.30;

 • Podły, okrutny, zły (108) pt.-śr. 21.20; 
czw. 22;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing codz. 11.45, 16.20;

 • Polaroid (88) codz. 15.50, 17.50, 19.50, 
21.50;

 • Rocketman (121) pt.-śr. 13.30, 18.40; czw. 
13.30, 21.40;

 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing codz. 10, 11, 
12, 14, 16, 18, 20;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 19;

 • Tajemnice Joan (110) codz. 11;
 • X Men: Mroczna Phoenix (120) 
dubbing codz. 14.50;

GRAŻYNA
Konrada Wallenroda 4a, tel. 817434829

 • Biegnij Amelio! (97) dubbing śr. 12;
 • Książka Lili (76) dubbing pon. 12;
 • Porwanie (82) pt. 12;

MULTIKINO LUBLIN
Al. Spółdzielczości Pracy 36, tel. 814602810

 • Agent Kot (85) dubbing codz. 10, 12.55;
 • Agi Bagi sezon 3 (8) dubbing sob.-
niedz. 10.30;

 • Aladyn (128) dubbing codz. 12.10;
 • Anna (118) pt. 15.05, 17.40, 20.15, 22.50; 
sob.-czw. 15.05, 17.40, 20.15;

 • ENEMEF: Noc Władcy Pierścieni 
(756) pt. 22;

 • Godzilla II: Król potworów (132) 
dubbing codz. 14.10;

 • Ja teraz kłamię (107) pt. 14.55, 17.20, 
19.45, 22.10; sob.-czw. 14.55, 17.20, 19.45;

 • John Wick 3 (130) codz. 19.20;
 • Jutro albo pojutrze (93) pon. 19.30;
 • Laleczka (120) pt. 11.20, 22.10; sob.-niedz. 
11.40, 21.30; pon. 11.20, 21.40; wt.-czw. 
11.20, 21.30;

 • Ma (99) pt. 21.05, 23.20; sob.-śr. 21.05; 
czw. 20.55;

 • Men in Black: International (120) 
codz. 11.30;

 • Oszustki (94) pt. 18.45, 20.55, 23.05; 
sob.-śr. 18.45, 20.55; czw. 18.45;

 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing pt., pon.-czw. 10.35, 13.30, 17; 
sob.-niedz. 10.35, 13.45, 17;

 • Rocketman (121) pt. 16.05, 22.40; sob.-
czw. 16.05;

 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt.-niedz. 
10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 
17.25, 17.55, 18.30, 19, 19.30, 20, 20.35; pon. 
10.10, 10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 12.45, 13.15, 
13.45, 14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 
17.25, 17.55, 18.30, 19, 20, 20.35; wt. 10.10, 
10.30, 11.10, 11.40, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 
14.20, 14.50, 15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.25, 
17.55, 18.30, 19, 19.30, 20, 20.35; śr. 10, 11.10, 
11.40, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 18.30, 
19, 19.30, 20, 20.35; czw. 10.10, 10.40, 11.10, 
11.40, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.20, 14.50, 
15.20, 15.50, 16.25, 16.55, 17.25, 17.55, 18.30, 
19.30, 20, 20.35;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 19;

Biała Podlaska
CINEMA 3D
Brzeska 21, tel. 833598600

 • Agent Kot (85) dubbing codz. 9.45;
 • Aladyn (128) dubbing codz. 13.20;
 • Anna (118) pt.-śr. 12, 15.15, 20, 22.30; czw. 

12, 15.15, 20.50;
 • Godzilla II: Król potworów (132) 
dubbing codz. 12.15, 18;

 • Laleczka (120) codz. 18.30, 21.30;
 • Men in Black: International (120) pt.-
śr. 16, 21.15; czw. 16;

 • Oszustki (94) codz. 14.45, 19.15;
 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing codz. 11;

 • Polaroid (88) pt.-śr. 17, 21; czw. 17, 21.15;
 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing codz. 9.15, 10, 
11.20, 13.20, 15.30, 17.45;

 • Spider Man: Daleko od domu (135) 
czw. 20;

MERKURY
Brzeska 43, tel. 833432897

 • Anna (118) pt.-śr. 19.45; czw. 18;
 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt.-śr. 12.15, 
14, 16, 18; czw. 12.15, 14, 16;

 • Wilcze echa (115) czw. 20.15;

Biłgoraj
BCK
Tadeusza Kościuszki 16, tel. 846860415

 • Paskudy. Uglydolls (95) dubbing pt.-
śr. 17;

 • X Men: Mroczna Phoenix (120) 
dubbing pt.-śr. 19;

Chełm
ZORZA
Strażacka 2, tel. 825696506

 • Brightburn: Syn ciemności (90) pon. 
20.15; wt., czw. 18.15; śr. 20.45;

 • John Wick 3 (130) pt., niedz.-czw. 20; 
sob. 15;

 • Królowa Kier (127) pon. 17.45; wt., czw. 
20.15; śr. 16;

 • Let’s Dance (109) sob. 20.30; niedz. 15;
 • Pokémon: Detektyw Pikachu (104) 
dubbing pon. 15.30; wt., czw. 16; śr. 18.30;

 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt., pon.-czw. 
14, 16, 18; sob. 11, 13, 18; niedz. 11, 13, 17.30;

Kraśnik
METALOWIEC
Al. Niepodległości 44, tel. 818251584

 • Agent Kot (85) dubbing pt.-śr. 17;
 • Godzilla II: Król potworów (132) pt.-
śr. 19;

Łuków
OAZA
Ks. Kard. Wyszyńskiego S. 20, tel. 
257946400

 • Laleczka (120) pt.-sob., wt.-czw. 21;
 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt.-sob., wt.-
czw. 13, 15, 17; niedz. 13, 14.45, 16.30;

 • Teatr Bolszoj: Carmen Suita / 
Pietruszka (140) niedz. 18.45;

 • X Men: Mroczna Phoenix (120) pt.-
sob., wt.-czw. 19; niedz. 20.45;

Puławy
SYBILLA
Aleja Partyzantów 6, tel. 818863388

 • Godzilla II: Król potworów (132) pt.-śr. 
20; czw. 16;

 • Podwójne życie (108) czw. 20.15;
 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt.-śr. 12, 14, 
16, 18; czw. 12, 14, 18.15;

Świdnik
LOT
Al. Lotników Polskich 24, tel. 817512461

 • Rocketman (121) codz. 19.30;
 • Sekretne życie zwierzaków 
domowych 2 (92) dubbing pt.-niedz. 
13.30, 15.30, 17.30; pon.-czw. 15.30, 17.30.

K I N A Druga strona ekranu
Paweł Borowski
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Celebryci na spowiedzi i stylowa gra z widzem

Ja teraz kłamię
llllll

Polska, Holandia 2019. Reż. Paweł 
Borowski. Aktorzy: Maja Osta-
szewska, Rafał Maćkowiak, Agata 
Buzek, Jacek Poniedziałek, Robert 
Więckiewicz, Adam Woronowicz, 
Joanna Kulig

Trzy gwiazdy biorą udział 
w kontrowersyjnym telewizy-
jnym show na żywo. Przepyty-
wane przez prowadzącą, która 
porusza niewygodne tematy 
i nie daje się tak łatwo zbyć, 
ujawniają wstydliwe sekrety 
ze swojego życia. W kinach od 
28 czerwca. 

Naprzeciwko siedzi pu-
bliczność. To od niej zależy 
los uczestników. Czy Celia, 
Mat i Yvonne będą potrafi li 
wzbudzić zaufanie albo 
przynajmniej współczucie? 
Czy wypadną na tyle prze-
konująco, że uwierzymy 
w ich historie?

Tak, my. Bo choć sami nie 
głosujemy na „tak” lub „nie”, 
to zostajemy wciągnięci 
w intrygę. Już tytuł powi-
nien dawać do myślenia. Skoro „Ja 
teraz kłamię”, to czy wszystko, co 
oglądamy, jest tylko bajką? Trochę 
jak w „Grze” Davida Finchera czy 

„Incepcji” Christophera Nolana, za-
ciera się granica między rzeczywi-
stością a wykreowaną fi kcją, snem.

Sytuacja komplikuje się, gdy 
pada pewna propozycja. Mat (Rafał 
Maćkowiak) dostanie pieniądze na 
fi lm pod warunkiem, że główną ro-
lę zagra młodziutka Yvonne (Pauli-
na Walendziak), a nie jego partner-

ka Celia (Maja Ostaszewska), 
z którą przygotowywał 
projekt. Zdzieramy kolejne 
warstwy opowieści o prze-
biegu feralnych wydarzeń, 
jakie nastąpiły po udziale 
bohaterów w programie, 
ukazanej kolejno z per-
spektywy każdego z nich. 
Pozwala to zobaczyć pewne 
sytuacje w szerszym kadrze. 
Powracanie do tych samych 
scen może być nieco męczą-

ce w odbiorze, ale ten konsekwent-
nie stosowany zabieg powtórzeń 
ma konkretny cel. Gdy wydaje się 
nam, że rozpoznaliśmy już intencje 

postaci, ujawniony kontekst rzuca 
na całą sprawę nowe światło.

Podążamy za bohaterami w głąb 
króliczej nory, droga wiedzie 
futurystycznymi korytarzami. 
Reżyser Paweł Borowski ożywia 
retrofantazję na temat przyszłości, 
kreuje intrygujący świat, nie brak 
mu poczucia humoru. Celowo 
umieścił fabularną łamigłówkę 
w stylowej, odrealnionej przestrze-
ni zbudowanej poprzez pomysłowe 
ogranie architektury. Nie ogranicza 
bowiem gry z widzem do narracji, 
tworzy iluzję także w warstwie pla-
stycznej. Bawi się złudzeniem skali 
czy orientacji obrazu w montażu 
kolejnych ujęć (tabletki stają się 
fotelami w holu, samochód na par-
kingu okazuje się breloczkiem itp.).

Borowskiemu wyraźnie zależy 
na tym, by wybrzmiało kluczowe 
pytanie: czy w erze autokreacji 
i post-prawdy powinniśmy ufać 
naszej percepcji?
Piotr Guszkowski

Świadkowie Putina
llllll 

Łotwa/Szwajcaria/Czechy 2018. 
Reż. Witalij Manski

Dokument. Jak doszedł do 
władzy Putin i jak ją na począt-
ku wykorzystywał.

W fi lmach Witalija Manskiego 
równie ciekawy co ich zawartość 
jest sposób ich powstawania. Naj-
bardziej znany jego dokument „Pod 
opieką wiecznego słońca” – o życiu 
w Korei Północnej – został zrealizo-
wany tylko dlatego, że reżyserowi 
udało się przekonać władze tego 
kraju, iż zamierza nakręcić fi lm 
wychwalający ich dzieło. W przy-
padku „Świadków Putina” nie mu-
siał się już uciekać do podstępów: 
znaczną część materiałów zebrał, 
będąc szefem redakcji dokumentu 
w państwowej telewizji.

Ale między tymi tak od-
miennymi fi lmami jest jed-
no dyskretne podobieństwo: 
w „Pod opieką wiecznego 
słońca” są fragmenty, które 
w y g l ą d a j ą istotnie jak 
fi lm propagandowy – tyle że 
piękna fasada jest konfron-
towana z tym, co kryje się 
za nią – w „Świadkach...” zaś 
znajdziemy materiały, które 
pierwotnie miały służyć 
propagandowym celom, jak 
np. ocieplenie wizerunku 
przywódcy. Jest to więc nie tylko 
dokument o pierwszym okresie pa-
nowania Putina (wszystkie pokazy-
wane tu wydarzenia miały miejsce 
w 2000 r.), ale też wyznanie winy 
fi lmowca, który – choć z rosnącym 
dystansem – w państwowej machi-
nie propagandowej uczestniczył.

Dużo miejsca w fi lmie poświę-
cono też Jelcynowi, który – świa-
domy losu zdetronizowanych 
władców Rosji – starannie wybrał 
swojego następcę, namaścił go 
i pobłogosławił. W sylwestro-
wą noc na przełomie tysiącleci 
powierzył mu kierowanie krajem 
na okres trzech miesięcy – aż do 
wyborów prezydenckich. 

Najciekawszą sekwencją są 
właśnie wybory prezydenckie. 
Majski i jego ludzie wchodzą 
z kamerą do sztabu wyborczego 
Putina – i równolegle do domu 
Jelcyna. W pierwszym widzimy 
kilkunastu opanowanych, lek-
ko cynicznych, działających na 
zimno technokratów pragnących, 
aby ich kandydat wygrał już 
w pierwszej rundzie (co charak-
terystyczne, wszyscy z tej grupy 
– z wyjątkiem Miedwiediewa 
– albo przeszli potem do opozycji, 
albo opuścili kraj, albo zginęli 
w podejrzanych okolicznościach). 
W drugim oglądamy, jak były 
prezydent, siedząc w otoczeniu 
rodziny, cieszy się z triumfu swo-
jego „podopiecznego”, jakby to 
on osobiście zwyciężył. A potem 
dzwoni do Putina z gratulacjami, 
ale ten nie odpowiada. 

Film Majskiego jest cenny 
przez ukazanie z bliska potężnego, 

niebezpiecznego i wyracho-
wanego polityka, do któ-
rego dostęp jest niezwykle 
trudny. Jeśli „Świadkowie...” 
pozostawiają tu pewien 
niedosyt, to nie z winy re-
żysera, ale z powodu pełnej 
samokontroli bohatera. Pu-
tin ani na moment się nie 
odsłania, próżno oczekiwać 
jego prywatnej twarzy. 
Nawet w najbardziej szcze-
rej rozmowie z autorem 
– na temat hymnu właśnie 

– jest wprawdzie podenerwowany, 
ale maski nie zdejmuje. 

Mieszkający obecnie na Łotwie 
Majski nie ukrywa krytycznego 
stosunku do Putina. Co jednak 
myślał o nim wtedy – oraz o swo-
jej pracy w sprzyjającej mu telewi-
zji – mówi niewiele. Chciał wyko-
rzystać wysokie stanowisko do 
zapisu fascynująco zmieniającej 
się rzeczywistości? Czy – w przeci-
wieństwie do swojej żony – „wie-
rzył” w Putina? Dziś twierdzi, że 
chciał być tylko „świadkiem”, jest 
jednak świadomy, że różnica mię-
dzy świadkiem a współwinnym 
jest bardzo cienka. l
Paweł Mossakowski

Sekretne życie 
zwierzaków domowych 2
llllll 

USA/Francja/Japonia 2019 (The 
Secret Life of Pets 2) Reż. Chris 
Renaud, Jonathan del Val. 

Przygodowo-komediowa 
animacja dla dzieci. Sequel 
kinowego przeboju sprzed 
trzech lat.

Oglądamy trzy odrębne histo-
rie, które łączy jedynie to, że ich 
bohaterami są – w większości 
znane z oryginału – zwierzątka 
z Brooklynu. 

Terierek Max i jego wielki, wło-
chaty kompan Duke – wraz z ich 
panią Katie, jej mężem i nowo na-
rodzonym synkiem – wyjeżdżają 
na wycieczkę na wieś. Jako nowo-
jorskie mieszczuchy czują się za-
gubieni w tym dziwnym świecie, 
a przewodnikiem po nim (i w ogó-
le po życiu) staje się twardy pies 
pasterski Kogut. W tym czasie 
suczka Gidget gubi powierzoną jej 
przez Maxa cenną zabawkę i robi 
wszystko, aby ją odzyskać. Zaś 
królik Tuptuś, czujący się obecnie 
Supermanem, wraz z inną suczką 
Daisy postanawiają uwolnić z cyr-
ku małego tygryska. Ten ostatni 
wątek jest najciekawszy i nadawał-
by się do rozbudowania w pełną 
fabułę, choć jeden element w nim 

jest drażniący: właścicielem cyrku 
jest Rosjanin. I nie chodzi mi o to, 
że mali Amerykanie są tu uczeni, 
że Rosjanie są źli i groźni, ale że 
w polskiej wersji językowej ów 
„zły Rosjanin” brzmi jak poczciwy 
wilniuk czy lwowianin.

Znacznie poważniejszą wadą 
jest jednak wspomniana już for-
muła trzy w jednym powodująca, 
że fi lm jest pozbawiony rytmu 
i niespójny. Także jego przesłanie 
– skierowane zresztą do rodziców, 
a nie dzieci – głoszące, aby nie bać 
się życia i mieć do niego zaufanie, 
nie obejmuje całości, ale nawiązu-
je tylko do jednego wątku. Bar-
dziej więc niż historia jest to ciąg 

szybko następujących po sobie 
gagów. Przy całej ich nierówności 
niektóre są całkiem dowcipne, jak 
wizyta Maxa (neurotycznie zalęk-
nionego o synka Katie) u zwierzę-
cego terapeuty czy nauka Gidget, 
„jak stać się kotem”. Ale w sumie 
najśmieszniejsze są, wzięte jakby 
z YouTube’a, scenki pokazywane 
w trakcie napisów końcowych, 
co o samym fi lmie nie świadczy 
najlepiej. Dzieci do 10-12 lat będą 
się jednak na nim bawić dobrze, 
a ich opiekunowie wytrzymają 
bez trudu. Cóż, kochamy te nasze 
domowe zwierzaki i nasze uczu-
cia przenoszą się na ekran. l
Paweł Mossakowski

Anna 
llllll

Francja, USA 2019 (Anna). Reż. Luc 
Besson. Aktorzy: Sasha Luss, Helen 
Mirren, Luke Evans, Cillian Murphy

Luc Besson nie przestaje fan-
tazjować na temat zabójczych 
kobiet w sytuacji bez wyjścia.

Tym razem jest nią modelka 
odkryta przez łowcę talentów na 
moskiewskim targu. Kiedy zakoń-
czy romans z handlarzem bronią, 
posyłając mu kulę w łeb, staje 
się jasne, że uroda i wdzięk to jej 
niejedyne atuty. Wkrótce pozna-
jemy okoliczności, w jakich Anna 
została zwerbowana przez KGB. 
Tytułowa bohaterka wydaje się 
bliźniaczką Nikity, choć w jednej 
z sekwencji – gdy przeplatają 
się obrazki z sesji zdjęciowych 

i innych „zleceń” – można ją 
pomylić z Millą Jovovich z „Pią-
tego elementu”.  Luc Besson nie 
wykorzystuje potencjału sytuacji 
na styku światów mody i wywiadu. 
Najwyraźniej nie dba też o realia, 
jego bohaterowie w 1990 r. posłu-
gują się technologiami, na które 
przyjdzie poczekać  dekadę. Górę 
nad pulsującą akcją biorą często 
pseudofi lozofi czne rozważania, 
melodramatyczny nastrój budowa-
ny jest chwytami z opery mydlanej.  
Sashy Luss jako aktorka wypada 
raczej średnio. Dużo przyjemniej 
patrzy się, jak Helen Mirren bawi 
się stereotypową postacią radziec-
kiej wersji Edny Mode z „Iniema-
mocnych”, wiecznie pochylona 
nad ekranem z podglądem prze-
biegu misji. Anna zaimponuje 
jej bezczelnością, researchem i… 
cytatem z Czechowa.  l
Piotr Guszkowski

• W jednej 
z głównych 
ról wystę-
puje Maja 
Ostaszew-
ska FOT. OLAF 

TRYZNA/KINO 

ŚWIAT

PATRONAT

PATRONAT

D O  K I N  W C H O D Z Ą  T E Ż

Z głową 
w chmurach 
Belgia/Szwecja/
Norwegia/Holandia 2017

Kino familijne. 
Wychowywany przez ojca 
12-letni Niilas wyjeżdża 
do niewidzianej od lat 
matki, mieszkającej 
w Laponii z nową rodziną. 
Tu zaprzyjaźnia się ze 
swoją przyrodnią siostrą 
Sunną, a także uczestniczy 
w wypasie reniferów, 

który zamienia się 
w niezwykłą przygodę.

Polaroid 
Kanada/Norwegia/USA 
2019

Horror: coś pomiędzy 
„The Ring” a „Oszukać 
przeznaczenie”. Nieśmiała 
nastolatka otrzymuje 
w prezencie stary model 
polaroida. Wkrótce odkrywa, 
że komukolwiek zrobi nim 
zdjęcie, ten umiera.

Z pianą 
na ustach 
Łotwa/Polska/Litwa 
2017

Dramat. Jana, 
fizjoterapeutka w liceum 
sportowym, romansuje 
z 17-letnim uczniem. Mąż 
Jany, policjant, który stracił 
nogę w wypadku i odtąd 
zajmuje się szkoleniem 
psów, zaczyna domyślać 
się prawdy.
pmoss 
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Lee „Scratch” Perry oraz zespoły 
Ministry i The Herbaliser będą 
gwiazdami tegorocznej edycji festi-
walu „Inne Brzmienia”. Impreza roz-
poczęła się w czwartek w Lublinie

Tomasz Kowalewicz

Inne Brzmienia od lat skupiają 
artystów, którzy wywarli na muzy-
kę największy wpływ, kształtowali 
jej rozwój oraz gust ludzi na ca-
łym świecie.

Radykalny przekaz 
Jedną z gwiazd będzie prekursor 
industrial metalu, amerykański zespół 
Ministry. Założona w 1981 r. przez 
Ala Jourgensena grupa zaczynała od 
grania synthpopu. Efektem był wyda-
ny w 1983 r. album „With Sympathy”, 
zdominowany przez syntezatory, au-
tomat perkusyjny i melodyjny śpiew. 
Po latach lider grupy przyznawał, że do 
wygładzenia brzmienia zmusiła go wy-
twórnia płytowa. Zresztą scenę hard-
core’ową pokochał dopiero po nagra-
niu debiutu. Ale nawet jeszcze w 1986 
r. grupa pokusiła się o kolejną porcję 
tanecznych dźwięków, które trafi ły na 
album „Twitch”. Przemiana dokonała 
się wraz z krążkiem „The Land of Rape 
and Honey”, na którym znalazły się 
nie tylko ostre gitarowe riffy, ale też 
przesterowany głos Jourgensena.

Największym hitem Ministry stał 
się wydany już w latach 90. album 
„Psalm 69: The Way to Succeed and 
the Way to Suck Eggs”. W ubiegłym 
roku artyści powrócili po pięcioletniej 
przerwie z albumem „AmeriKKKant”.

Magiczne brzmienia
Warto zainteresować się występem 
Lee „Scratch” Perry’ego. 83-letni 
jamajski producent muzyczny, kom-

pozytor i twórca stylu dub to jedna 
z najważniejszych postaci na scenie 
muzyki reggae. W 1973 muzyk zało-
żył własne muzyczne studio Black 
Ark. Nagrywali tu m.in. Bob Marley 
& The Wailers, The Heptones czy 
Max Romeo. Wkrótce do współpracy 
zapraszali Perry’ego m.in. The Clash, 
czy Paul McCartney. Studio istniało 
zaledwie pięć lat. Spłonęło w 1978, do 
czego miał się przyczynić sam Perry.

Coraz bardziej awangardowe al-
bumy Perry’ego przez lata zdobywa-
ły uznanie krytyków z całego świata. 
„ET” (2002) otrzymał nagrodę 
Grammy za najlepszy album reggae, 
kilka innych było do tej nagrody 
nominowanych. Dyskografi ę zamy-
ka wydana w maju 2019 roku „Ra-
inford”. Trudno dziś zliczyć, ile płyt 
nagrał i wyprodukował w swoim 
życiu Perry, ale jest ich ok. 200. 

Hiphopowe ramy
W gronie gwiazd znalazł się zespół 
The Herbaliser. Muzyka londyńczy-
ków to doskonały łącznik pomiędzy 
instrumentalnym, tanecznym hip-
-hopem i londyńską szkołą abstrak-
cyjnego beatu.

Twórcami i trzonem zespołu są ba-
sista Jake Wherry i Ollie Teeba. Artyści 
zafascynowani amerykańskim jazzem 
i funkiem (ale też house) umiejętnie 
połączyli w swojej muzyce elementy 
jazzu, funky i hip-hopu z elektroniką. 
Zespół zaczynał w 1994 roku, a pierw-
szy singel „Real Killer” jest dziś trud-
nym do zdobycia rarytasem. 

Wydana w marcu ubiegłego roku 
płyta „Bring Out The Sound” to ósmy 
krążek w ich dyskografi i.

Brzmienia postrockowe
Inne Brzmienia uświetni też muzyka 
Wrekmeister Harmonies, jednego 

z najbardziej oryginalnych zespo-
łów alternatywnego grania. 
Jego nazwa pochodzi od 
tytułu fi lmu klasyka 
ambitnego kina, wę-
gierskiego reżysera 
Belli Tarra. Pomy-
słodawcą projektu 
jest J.R. Robinson, 
mistrz w budo-
waniu napięcia 
i tworzeniu wie-
lowymiarowych 
kompozycji. Od lat 
towarzyszy mu też 
skrzypaczka i woka-
listka Esther Shaw.

Duet oscyluje wokół 
ciężkich brzmień po-
strockowych, doommetalo-
wych, noise’u, muzyki minima-
listycznej czy też drone. W kwietniu 
ubiegłego roku na rynku pojawił się 
już piąty studyjny album Wrekme-
ister Harmonies zatytułowany „The 
Alone Rush”.

Nie tylko muzyka...
Jak co roku festiwal ma w swoim 
programie bogatą ofertę pozamu-
zyczną. W ramach bloku fi lmowego 
Move East Movie widzowie zobaczą 
tym razem produkcje litewskie. 

Warto zwrócić uwagę na 
„Wschodni Express” – blok spotkań 
z pisarzami, artystami i intelektuali-
stami z krajów Europy Wschodniej. 

W tym roku szczególnie licznie 
reprezentowana będzie literatura 
ukraińska, której towarzyszyć bę-
dzie współczesna proza litewska.

Lubelski festiwal to idealne 
miejsce także dla dzieci. W ramach 
Małych Innych Brzmień odbędą się 
m.in. warsztaty muzyczne z cyklu 
„Zagrajmy sobie!”. l

D O  N I E D Z I E L I

Muzyka, która kształtuje gust
• Ministry 

FOT. MATERIAŁY 

PRASOWE

I N N E  B R Z M I E N I A

1 P R O G R A M 
K O N C E R T Ó W

PIĄTEK

• 18.00 – The Elephants

• 19.15 – Garbanotas

• 20.30 – Lee „Scratch” Perry

• 22.15 – The Herbaliser

• 00.00 – We Will Fail

SOBOTA

• 18.00 – Eryk i Ja

• 19.15 – Sheep Got Waxed

• 20.30 – Dezerter

• 22.15 – Ministry

• 00.00 – Fume

NIEDZIELA

• 17.00 – The Infiltrators

• 18.30 – Shalosh

• 20.00 – AK/DK 

• 21.40 – Wrekmeister Harmonies

• 23.15 – stonefromthesky

patronuje

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33914173

patronuje

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33909398
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Coś jeszcze... 
S O B O T A – N I E D Z I E L A

Zły po raz setny

• Malarstwo Franciszka Maślusz-
czaka FOT. MATERIAŁY PRASOWE

• Premiera spektaklu „Zły” w 2009 
roku FOT. MATERIAŁY ORGANIZATORÓW

G A L E R I A  W I R Y D A R Z 

Galeria Wirydarz zaprasza na 
wystawę malarstwa Franciszka 
Maśluszczaka. Znajdą się na 
niej obrazy akrylowe na płótnie 
i akwarele z ostatniego okresu 
twórczości artysty. 

Franciszek Maśluszczak urodził 
się w 1948 roku w Kotlicach. To 
polski artysta malarz, rysownik 
i grafi k. Absolwent Liceum Pla-
stycznego w Zamościu. Ukończył 
ASP w Warszawie.
Franciszek Maśluszczak brał udział 
w kilkudziesięciu wystawach indy-
widualnych i zbiorowych w kraju 
i za granicą. Jego obrazy olejne, 
grafi ki i rysunki znalazły swoje miej-
sce w zbiorach muzealnych w kraju 
i kolekcjach prywatnych, m.in. 
w Muzeum Narodowym w Krako-
wie i Szczecinie oraz za granicą

Jest bohaterem fi lmów doku-
mentalnych i oświatowych. Autor 
ilustracji książek dla dorosłych 
i dla dzieci. Projektuje okładki, 
wydawnictwa i plakaty. Jego prace 
zamieszczane są w różnych tytułach 
codziennej prasy polskiej. Od 1995 
roku współpracuje z redakcją dzien-
nika „Rzeczpospolita”. 

Jego malarstwo jest z założenia 
metaforyczne. Maluje ludzi o zde-
formowanych proporcjach, na tle 
odrealnionego pejzażu. Charaktery-
styczne postacie z obrazów artysty to 
liryczne, zagubione, nieśmiałe osoby 
pełne smutku i swoistego komizmu.

Wernisaż w piątek 28 czerwca w Gale-
rii Wirydarz o godz. 18. Wstęp wolny. 

2
C E N T R U M  K U L T U R Y 

Sztuka oparta na przeżyciach 
i doświadczeniach Dariusza Jeża, 
który w przeszłości zajmował się 
działalnością przestępczą, za którą 
otrzymał i odsiedział kilkuletni 
wyrok. Podczas odbywania kary 
w areszcie śledczym w Lublinie 
spotkał reżysera teatralnego 
Łukasza Witt-Michałowskiego, 
który w Teatrze „Pod celą” reali-
zował „Lizystratę” Arystofanesa. 
Wśród osadzonych-aktorów 
znalazł się także główny bohater 
spektaklu „Zły”.

Twórcy rekomendują: „Spektakl 
prowadzi nas przez pasmo prze-
mian, jakim jest życie eksgangstera 
osadzone w okresie transformacji 
Polski. Widzowie obserwują, jak 
wraz z przejściem stanu wojennego 
w demokrację, zmienia się podejście 
głównego bohatera do świata. Od 
dziecięcej naiwności i sumienia każą-
cego naprawiać wyrządzone zło, po 
brak litości i zimne wyrachowanie”.
Scenariusz powstał na podstawie 
rozmów Grzegorza Kondrasiuka 
z Dariuszem Jeżem.

Reżyseria: Łukasz Witt-Micha-
łowski; scenariusz: Dariusz Jeż, 
Grzegorz Kondrasiuk; obsada: 

Przemysław Buksiński, Dariusz Jeż, 
Jarosław Tomica.

Z okazji 100. i 101. spektaklu zapla-
nowano symboliczną lampkę szam-
pana oraz spotkanie z twórcami. l

Spektakle w Centrum Kultury 
w sobotę 29 czerwca o godz. 18 
oraz w niedzielę 30 czerwca o godz. 17. 
Bilety w cenie 15 i 20 zł. 

3

www.warmia.mazury.pl

Warmia i Mazury. Zdrowe życie, czysty zysk.

REKLAMA 33923961
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WEEKENDOWE SEANSE 
PO ZACHODZIE SŁOŃCA 

W KINIE PERŁA  

16

MALARSTWO FRANCISZKA 
MAŚLUSZCZAKA. WERNISAŻ 

W GALERII WIRYDARZ  

19

„ZŁY” W CENTRUM 
KULTURY.

SPEKTAKLE NR 100 I 101 

19

K I N O S Z T U K A S C E N A

na festiwalu Inne Brzmienia. Wystąpią 
też m.in. zespoły Ministry i The Herbaliser   

18

Lee 
”

Scratch” Perry


