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ŚWIETNA LOKALIZACJA
 
TERENY ZIELONE  
I MIEJSCA REKREACJI

METRAŻ OD 30 MKW.

DLA SINGLI I RODZIN

BIURO SPRZEDAŻY
Al. Racławickie 8/30

tel. 81 710 80 27
w godz. 8–16

e-mail: biuro@wenusmieszkania.pl
sprzedaz@wenusmieszkania.pl

www.wenusmieszkania.pl

ZAMIESZKAJ PRZY JUTRZENKI

LOGGIE I BALKONY O DUŻYCH 
METRAŻACH DO 23 MKW.

PARKING PODZIEMNY  
I NAZIEMNY

3 NOWOCZESNE WINDY

NOWA INWESTYCJA NA CZUBACH
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8-11
WSCHODZĄCA GWIAZDA
CHRIS CUGOWSKI SZTURMEM 
ZDOBYWA POLSKI SHOWBIZNES

22-26  
NA DESKACH TEATRU
JAN PESZEK O MIŁOŚCI DO ŻYCIA 
I WYZWANIACH ZAWODOWYCH

SREBRNY MOTOR
PO 30 LATACH 
LUBELSCY 
ŻUŻLOWCY ZDOBYLI 
WICEMISTRZOSTWO 
/ 30

NASZA MISTRZYNI
HISTORYCZNY 
SUKCES MALWINY 
KOPRON NA 
OLIMPIADZIE 
 / 46

ONA MA TALENT
MAGDA WELC 
O SWOJEJ 
MUZYCZNEJ  
DRODZE  
/ 50

DRODZY CZYTELNICY,
mimo jesiennej pogody, szalejących wirusów 
oraz dramatycznych wydarzeń w Polsce i na 
świecie, mam nadzieję, że nowe wydanie Premium 
rozgrzeje Was pozytywną energią.

W najnowszym numerze przeczytacie o ludziach 
z pasją, którzy zamienili ją w wyjątkowe sukcesy. 
Stworzyli prężnie działające firmy, osiągnęli 
wspaniałe sportowe wyniki lub mają ogromny 
talent artystyczny. Łączy ich jedno – dążą do 
doskonałości w swoich dziedzinach. A przy tym nie 
zapomnieli o tym, co w życiu jest najważniejsze.

„Człowiek musi przede wszystkim kochać życie 
samo w sobie, a w konsekwencji innych ludzi” 
– mówi wybitny aktor Jan Peszek. I warto mu 
uwierzyć.

Do zobaczenia wkrótce w kolejnym numerze 
Premium i zaglądajcie do nas na portal Lubelski.pl

MAGDALENA KACZANOWSKA

redaktor naczelna
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13/10/21
ŚWIĘTO SZKOŁY
III Liceum Ogólnokształcące w Lublinie 
im. Unii Lubelskiej obchodziło Święto 
Szkoły. Z tej okazji z placu Wolności 
przeszedł pochód 200 uczniów klas 
pierwszych w asyście werblistów 
i żonglerów przebranych w stroje 
renesansowe. Przemarsz zakończył się 
przed pomnikiem Unii Lubelskiej.

Zdjęcia: Aleksandra Waśkowicz

18/10/21
FILMOWCY W LUBLINIE

Reżyser Krzysztof Zanussi kręcił  
w Lublinie sceny do filmu pt. „Liczba 
doskonała”. Filmowców można było 
spotkać między innymi na placu 
katedralnym, a także na Starym 
Mieście.

Zdjęcia: Lubelski Fundusz Filmowy, 
Dominika Polonis

2/10/21
KOSMICZNA WYSTAWA

W Centrum Spotkania Kultur można 
było oglądać kosmiczną wystawę 
z pojazdami i statkami ze świata 
„Gwiezdnych Wojen”. Kolekcja liczyła 
ponad 30 eksponatów, w tym modeli 
i postaci ze znanego filmu.

Zdjęcia: Dominika Polonis
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23/10/21
MARSZ RÓWNOŚCI

Ulicami Lublina przeszedł III Marsz 
Równości. Uczestnicy wyruszyli 
z placu Teatralnego, a zakończyli 
wydarzenie przy Galerii Labirynt.  
Tym razem odbyło się ono w spokojnej 
atmosferze.

Zdjęcia: Dominika Polonis

24/10/21
PÓŁMARATON 
LUBELSKI

Biegacze wystartowali w Półmaratonie 
Lubelskim. Ścieżkami nad Zalewem 
Zemborzyckim pokonali dystans 
ponad 20 kilometrów.

Zdjęcia: Dominika Polonis

18/10/21
PRZYWITANIE 
STUDENTÓW

Na dziedzińcu Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego miał 
miejsce koncert Waglewski Fisz 
Emade. Wydarzenie odbyło się z okazji 
inauguracji roku akademickiego na tej 
uczelni.

Zdjęcia: Dominika Polonis
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CHRIS CUGOWSKI

Wschodząca 
gwiazda

1
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CHRIS CUGOWSKI TO 
NAJMŁODSZY Z SYNÓW 

KRZYSZTOFA CUGOWSKIEGO, 
WSPÓŁTWÓRCY 

LEGENDARNEJ BUDKI 
SUFLERA. ŚWIETNIE ŚPIEWA, 

O CZYM MOŻEMY SIĘ 
PRZEKONAĆ, OGLĄDAJĄC 

GO W PROGRAMIE „TWOJA 
TWARZ BRZMI ZNAJOMO”, 

ALE DYNAMICZNIE ROZWIJA 
TEŻ KARIERĘ AKTORSKĄ. 
W WYWIADZIE OPOWIEDZIAŁ 

NAM O DZIECIŃSTWIE, POBYCIE 
W ANGLII I FILMOWYCH 

WYZWANIACH.

CHRIS CUGOWSKI
 Chris Cugowski ma 23 lata i jest najmłodszym synem Krzysztofa Cugowskiego. Ma dwóch braci – 

Wojtka i Piotra Cugowskich, którzy tak jak ojciec wybrali muzyczną drogę. Chris jest absolwentem 
University of Winchester. W 2020 roku zagrał w hicie Netflixa „Bridgertonowie”. Obecnie możemy 
go oglądać w programie „Twoja twarz brzmi znajomo”, jak i serialu TVP „Leśniczówka”, gdzie 
wciela się w rolę Bartka Baja. To nowa postać w serialu. Baj jest miłośnikiem przyrody, ekspertem 
w kwestii leśnego prawa.

liśmy razem i oglądaliśmy filmy. Ich 
repertuar był dobierany odpowied-
nio do mojego wieku. Na początku to 
były jakieś bajki, ale gdy byłem star-
szy, to były już klasyki polskiego kina, 
typu „Chłopaki nie płaczą” czy „Killer”. 
„Killerów” to nawet teraz potrafiłbym 
wyrecytować od dechy do dechy ze 
wszystkimi tekstami (śmiech). Oba te 
filmy były odtwarzane tak często, że aż 
zajechaliśmy płyty i musieliśmy kupo-
wać kolejne egzemplarze, by móc oglą-
dać je znowu.

Ostatnie lata spędziłeś w Anglii. 
Wiążesz swoją przyszłość z tym 
krajem, czy chciałbyś wrócić na jakiś 
czas do Lublina i rozwijać karierę 
również w Polsce?
CC: Na ten moment jestem w Warsza-
wie i skupiam się na projektach, w któ-
rych biorę udział, a potem czas pokaże. 
Lublin jest moim rodzinnym miastem, 
tu się urodziłem i wychowywałem 
przez pierwsze 16 lat. Teraz praca wy-
maga tego, żebym był w Warszawie, 
a co się będzie działo w przyszłości, 
to zobaczymy. Na pewno planuję wy-
jechać za granicę, ale czy to będzie za 
pół roku, czy za rok, czy za kilka lat, to 
już zadecyduje o tym los. Na pewno 

nie będę pchał się nigdzie na siłę. Jeże-
li w jakimś konkretnym miejscu dzie-
je się coś fajnego, to wolę tam zostać.

Będąc w Anglii, zagrałeś w hicie 
Netflixa „Bridgertonowie”. Co 
wspominasz najlepiej?
CC: Do „Bridgertonów” dostałem się 
przez casting online. Jestem członkiem 
agencji aktorskiej w Anglii i tam do-
stałem informację na temat tego wy-
sokobudżetowego projektu. Musiałem 
podpisać klauzulę poufności, czyli do 
czasu pojawienia się oficjalnej informa-
cji o tym, że tam zagram, nie mogłem 
nic o tym mówić. Od samego początku 
było wiadomo, że jest to duże przed-
sięwzięcie i bardzo chciałem się z tym 
zmierzyć. Musiałem zapuszczać włosy, 
być bardzo dyspozycyjnym, bo czasa-
mi kręciliśmy nawet tydzień pod rząd 
i w różnych miejscach w Anglii. Stu-
diowałem w Winchesterze na uniwer-
sytecie i z tego miejsca bardzo często 
musiałem jechać na drugi koniec An-
glii, bo tam był nasz plan. Niekiedy mu-
siałem też zwalniać się z zajęć, ale nie 
chciałem stracić tego roku, więc pyta-
łem wykładowców, czy mógłbym od-
dawać prace z wyprzedzeniem albo 
zdalnie. Byli bardzo przychylni, a od 

Pochodzisz z bardzo muzykalnej 
rodziny. Sam grasz na pięciu 
instrumentach, śpiewasz 
i jesteś aktorem. Duszę artysty 
odziedziczyłeś chyba w genach?
CC: Od dziecka, chcąc nie chcąc, muzy-
ka była częścią mojego życia. Jak byłem 
mały, to zawsze z tatą oglądałem taki 
film animowany o Beatlesach, promu-
jący ich płytę „Yellow Submarine”. Tata 
przywiózł go ze Stanów Zjednoczonych 
i nie rozumiałem ani jednego słowa, 
ale mimo to oglądaliśmy go tylko po 
angielsku. Jego treść była bardzo abs-
trakcyjna dla mnie, bo to były takie lata 
psychodeliczne, ale przez to, że film 
był kolorowy, to dla dziecka był nie-
zwykle atrakcyjny (śmiech). Również 
dzięki temu już od najmłodszych lat 
miałem wpajaną podświadomie mu-
zykę Beatlesów i w tym duchu byłem 
wychowywany. Tata miał też bardzo 
dużo klipów muzycznych, które teraz 
są powszechnie dostępne na YouTube, 
ale wtedy było inaczej. Często sobie je 
oglądałem, bo obrazki się ruszały i to 
wszystko było dla mnie atrakcyjne wi-
zualnie. W ten sposób ta muzyka wcho-
dziła mi podświadomie do głowy. Jak 
patrzę teraz na moich braci i ich dzieci, 
to również muzyka jest mimochodem 
obecna w ich życiu. Nawet jeśli jedni 
chcieliby się skupić na byciu piłkarza-
mi, to muzyka zawsze jest blisko.

Miłość do kina też rozbudzili w Tobie 
rodzice. Lubiliście wspólnie oglądać 
filmy?
CC: Tak było. Od najmłodszych lat co-
dziennie albo co drugi dzień siedzie-

2

#LUBELSKI PRZY KAWIE/ROZMOWA
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szkoły otrzymałem duże wsparcie. Naj-
fajniejszym wspomnieniem jest chyba 
to, że jak już byłem na planie, to czułem 
jakbym się znalazł w innej epoce. Tam 
wszystko było dopięte na ostatni guzik 
do tego stopnia, że nawet najmniejsza 
rola była dopracowana tak, jakby była 
ona główną rolą.

Dołączyłeś do najnowszej edycji 
programu „Twoja twarz brzmi 
znajomo”. Czy masz jakiegoś 
muzyka, w którego szczególnie 
chciałbyś się wcielić?
CC: To dobre pytanie! (śmiech) Nie 
zdradzając zbyt dużo, bo teraz jeste-
śmy w trakcie nagrań do kolejnych od-
cinków, już miałem okazję wcielić się 
w jednego z takich muzyków. Bardzo 

chętnie wcieliłbym się też w jakiegoś 
klasycznego wykonawcę z lat 80. czy 
50. ubiegłego wieku. Nie chciałbym 
podawać imion i nazwisk, bo niewy-
kluczone, że kołowrotek mi takiego 
przyniesie i pojawi się w repertuarze, 
więc wolałbym się potem nie tłuma-
czyć z czegoś, o czym nie wiedziałem 
(śmiech). Chciałbym po prostu zaśpie-
wać coś ze starszego repertuaru. 

Wielokrotnie powtarzałeś, że nie 
chciałbyś się wcielić w swojego tatę 
Krzysztofa Cugowskiego, bo boisz 
się porównań. Wiele osób uważa 
jednak, że byłoby to niezwykle 
ciekawe, a w tym programie 
przecież chodzi głównie o dobrą 
zabawę.
CC: Bardzo mi miło, że ludzie przychyl-
nie na to patrzą. W tym programie oczy-
wiście chodzi o zabawę, ale też o to, aby 
oddać wylosowane postaci w jak naj-
lepszy sposób. U nas w rodzinie każdy 
z nas śpiewających Cugowskich śpiewa 
trochę inaczej. Mój tata śpiewa inaczej, 
Piotrek śpiewa inaczej niż tata, Wojtek 
inaczej niż Piotrek i tata. Tak samo ja 
mam zupełnie inny styl śpiewania niż 
reszta, ale to też pewnie dlatego, że je-
stem najmłodszy. Nie sądzę, żebym 
był w ogóle w stanie wykonać utwór 
mojego taty przez to, że mam jeszcze 
zbyt młody głos. Jak śpiewa mój tata, 
to słychać lata doświadczeń i to jest 
coś, czego młody człowiek, taki 
w moim wieku, nie byłby w stanie 
wiernie oddać. A w tym programie 
chodzi o to, aby pokazać artystów 
jak najwierniej.

Co jest Twoim marzeniem?
CC: Moim marzeniem jest by-
cie szczęśliwym, robiąc to, co ko-
cham najbardziej.

Dominika Polonis
dominika@lubelski.pl

Zdjęcia: 1. Chris jest absolwentem University of Winchester  
2. Muzyka była w jego życiu obecna od dziecka 3. W 2020 roku za-
grał w hicie Netflixa „Bridgertonowie”. 4. Dostaje coraz więcej zawo-

dowych propozycji w Polsce Fot. Archiwum Chrisa Cugowskiego

Nie sądzę, żebym 
był w stanie 

wykonać utwór 
mojego taty przez to, 
że mam jeszcze zbyt 
młody głos. Jak śpiewa 
mój tata, to słychać 
lata doświadczeń

43
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#LUBELSKI POLECA/TEMAT Z OKŁADKI

MIEJSCE STWORZONE PRZEZ KOBIETĘ DLA INNYCH KOBIET – TAK O POWSTANIU LUBELSKIEJ 
KLINIKI MEDYCYNY ESTETYCZNEJ GENEO CLINIC MÓWI JEJ WŁAŚCICIELKA KAROLINA CZECH. 

ZATRUDNIŁA ŚWIETNIE WYKWALIFIKOWANĄ KADRĘ, A GABINETY WYPOSAŻYŁA  
W NOWOCZESNY SPRZĘT. WSZYSTKO PO TO, BY POMAGAĆ LUDZIOM DBAĆ O ZDROWIE, 

SAMOPOCZUCIE I WYGLĄD.

GENEO CLINIC

Z miłości do piękna
1
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GENEO CLINIC to nowoczesna klinika 
medycyny estetycznej w Lublinie, któ-
ra oferuje szeroki wachlarz profesjo-
nalnych zabiegów z zakresu medycyny 
estetycznej, kosmetologii, fizjoterapii 
i manualnej terapii twarzy. Klinika po-
siada 6 przestronnych gabinetów, każdy 
z nich jest wyposażony w komfortowe, 
podgrzewane łóżka.

– Doświadczenie, które w życiu ze-
brałam, pokazało mi, że takie miejsce 
w Lublinie jest niezwykle potrzebne. 
Miejsce, gdzie medycyna estetyczna 
będzie służyła rozwiązywaniu proble-
mów naszych pacjentów oraz sprawi, 
że będą oni usatysfakcjonowani z efek-
tów i pokochają siebie na nowo – pod-
kreśla Karolina Czech, właścicielka 
GENEO CLINIC.

Zaczęło się od pasji
Karolina Czech od bardzo dawna inte-
resuje się medycyną estetyczną w jej 
szerokim ujęciu oraz jej pozytywnym 
wpływem na pacjentów.

– Przyświecał mi cel, żeby stworzyć 
miejsce, które da mi mnóstwo satys-
fakcji i spełnienia, miejsce, w którym 
profesjonalizm i doświadczenie kadry 
oraz wykorzystywany sprzęt będą na 
najwyższym poziomie – przekonuje. 
– Brakowało mi w Lublinie gabinetu, 
gdzie będzie można doświadczyć usług 
na poziomie światowym, dlatego za-
nim zdecydowałam się na otwarcie kli-
niki, przeprowadziłam duży research 
branżowy.

Dzięki jej determinacji powsta-
ło miejsce, w którym stosuje się in-
nowacyjne technologie zarówno przy 
zabiegach manualnych, jak i tych z wy-
korzystaniem profesjonalnych urzą-
dzeń. To wyróżnia klinikę na mapie 
Lublina.

– Urządzenia ONDA, STORZ MEDI-
CAL, TIXEL 2, TriWings (terapeutyczne 
lampy LED) to urządzenia, które posia-
damy jako jedyna klinika w Lublinie – 
zaznacza pani Karolina.

Zgrany zespół
Nie byłoby sukcesu GENEO CLINIC bez 
zgranego zespołu specjalistów na naj-
wyższym poziomie, który cały czas 
dąży do podnoszenia swoich kwalifika-
cji i umiejętności.

– Stawiamy na doświadczenie, ale 
i ciągły rozwój w poznawaniu oraz do-
skonaleniu technik podczas pracy z pa-
cjentami – zapewnia Karolina Czech. 
– Już podczas tworzenia zespołu przy-
wiązywałam dużą wagę do tego, jakie 
zabiegi potrafią wykonywać moi spe-

2
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cjaliści, a w czym powinni się jeszcze 
doszkolić. Nieprzerwany rozwój kli-
niki sprawia, że nieustannie zapo-
znają się oni z nowymi sprzętami 
oraz zdobywają wiedzę w za-
kresie fizjoterapii i kosmetolo-
gii profesjonalnej, podnosząc 
kwalifikacje zawodowe. To 
wpływa na naszą ofertę i na 
jakość wykonywanych usług 
– dodaje.

O wyjątkowości GENEO 
CLINIC świadczy również ob-
sługa pacjentów na najwyższym 
poziomie.

– Kiedy tylko klient przekroczy 
drzwi naszej kliniki, robimy wszystko, 
by czuł się jak najbardziej „zaopieko-
wany”. Każdą wizytę rozpoczynamy od 
przeprowadzenia obszernego wywia-
du zdrowotnego, rozmowy na temat 
oczekiwań pacjenta, przedstawienia 
możliwości terapeutycznych oraz do-
boru najlepszej opcji indywidualnie do-
branej do potrzeb i wymagań pacjenta. 
Przed pierwszym zabiegiem kosmeto-
log bądź fizjoterapeuta szczegółowo 
omawia zabieg oraz razem z pacjentem 
wypełnia zgodę, podczas której wy-
kluczamy ewentualne przeciwwska-
zania do wykonania danego zabiegu. 
Jest to bardzo ważny element, ponie-
waż często pacjent potrzebuje dodat-

Nie byłoby sukcesu 
GENEO CLINIC 

bez zgranego zespołu 
specjalistów na 

najwyższym poziomie, 
który cały czas dąży 

do podnoszenia swoich 
kwalifikacji  

i umiejętności

kowych wyjaśnień – mówi kosmetolog 
Aleksandra Grzywaczewska. – Dla nas 
najważniejsza jest jak najlepiej dobra-
na terapia, żeby dobrać zabiegi tak, aby 
przyniosły jak najlepsze rezultaty.

Indywidualne podejście
Zespół GENEO CLINIC podchodzi do 
każdego pacjenta indywidualnie, bio-
rąc pod uwagę jego specyficzne po-
trzeby i wymagania. Tak przygotowana 
terapia pozwala osiągnąć zadowalające 
wyniki w każdym przypadku.

– Do każdego pacjenta podcho-
dzimy w sposób indywidualny, a do-

branie odpowiedniej terapii jest 
dla nas kluczowe i poprzedzo-

ne profesjonalną analizą skóry 
i wywiadem – zapewnia Alek-
sandra Pupek, kosmetolog 
pracująca w klinice.

Co ważne, spotkanie 
z każdym nowym pacjentem 
rozpoczyna się od bezpłatnej 

konsultacji kosmetologicznej 
z analizą skóry wykonywaną 

z wykorzystaniem lampy OB-
SERV 520X.

– Dzięki niej dokładnie spraw-
dzamy jak rozłożona jest sieć naczyń 
krwionośnych, czy jest nasilony ru-
mień, gdzie znajdują się przebarwienia 
oraz oceniamy ich głębokość.  Analizu-
jemy ogólny stan skóry, nawilżenie oraz 
głębokość zmarszczek i bruzd – tłuma-
czy Aleksandra Pupek. – Nie dostrze-
żemy tego, patrząc na skórę pacjentki 
„gołym okiem”. Dzięki informacjom ze-
branym w taki sposób przed zabiegiem 
i po jego wykonaniu dokładnie można 
określić efekty prowadzonej terapii.

Zabiegi SPA
GENEO CLINIC to miejsce charaktery-
zujące się szerokim wachlarzem usług 
z zakresu kosmetologii profesjonalnej, 

#LUBELSKI POLECA/TEMAT Z OKŁADKI
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• FACEMODELING
To wielopłaszczyznowy i w pełni 
naturalny program służący odmłodzeniu 
i przywróceniu harmonii naszej twarzy. 
Terapia ta ma na celu nie tylko pozbycie 
się blokad mięśniowo-powięziowych 
w obrębie twarzy, szyi i dekoltu, ale 
również przywrócenie prawidłowego 
krążenia krwi i limfy w całym ciele, co 
wpływa na osiągnięcie długotrwałego 
efektu odmłodzenia twarzy.
Facemodeling obejmuje szereg 
technik, takich jak:  głęboki masaż 
mięśniowo-powięziowy, akupresurę, 
masaż intraplastyczny/transbukalny 
(stosowany wewnątrz jamy ustnej 
zapewnia obustronny dostęp do tkanek), 
kinesiotaping estetyczny twarzy i ciała, 
kapilaroterapia, czyli masaż próżniowy 

przy pomocy szklanych baniek,  
stosowany w celu usprawnienia  
drenażu limfatycznego i zmniejszenia 
obrzęków twarzy.
Do wskazań należą: napięcia mięśni 
twarzy, klatki piersiowej, pleców, szyi i głowy, 
długotrwały stres, opadający owal twarzy, 
opadające powieki i policzki.

• MASAŻ KOBIDO
Rytuał wywodzi się z tradycyjnej medycyny 
chińskiej. Wolne ruchy relaksują i znoszą 
napięcie mięśniowe w rejonie twarzy, szyi 
i obręczy barkowej, natomiast intensywne, 
bardzo szybkie techniki stymulują skórę, 
powodując efekt naturalnego liftingu. Masaż 
jest doskonałą alternatywą dla zabiegów 
medycyny estetycznej.
Masaż składa się z 5 etapów: masażu 
tkanek głębokich, masażu z elementami 
masażu relaksacyjnego, drenażu limfatycznego, 
liftingu oraz akupresury.
Efekty: intensywny lifting, niwelowanie 
napięć mięśniowych obszaru twarzy, szyi, 
dekoltu, likwidacja zmarszczek, stymulacja 
produkcji kolagenu i elastyny oraz zapobieganie 
bądź zmniejszenie efektów starzenia się skóry 
i odzyskanie młodzieńczego wyglądu.

• DERMAPEN
Urządzenie Dermapen pozwala na wykonanie 
mezoterapii mikroigłowej z kontrolowaną 
głębokością iniekcji (0,2–3 mm). Podczas 
zabiegu wytwarzane są mikrourazy, przez 
które do naskórka oraz skóry właściwej 
dostarczane są substancje czynne. Dzięki 
temu procesowi zapewniona jest intensywna 
stymulacja fibroblastów.
Mikronakłuwanie na specjalistycznych 
koktajlach zabiegowych pozwala na 
spersonalizowanie zabiegu do szczególnych 
wymagań skóry. Konkretne preparaty 
wykazują m.in. działanie nawilżające, anti-
aging, redukujące blizny i rozstępy oraz 
redukujące przebarwienia.
• VIVACE
Urządzenie Vivace wykorzystuje technikę 
frakcjonowania mikroigłowego z falą radiową 

wnikającą w głąb skóry oraz skojarzoną 
terapią LED przyspieszającą regenerację 
skóry po zabiegu. Vivace działa na wszystkie 
warstwy skóry, dzięki czemu uwalnia 
naturalne procesy naprawcze i skutecznie 
pomaga na wiele problemów skórnych. 
Specjalistyczny kartridż posiada końcówki 
mikroigłowe oddziałujące na skórę właściwą 

bez uszkadzania naskórka. Sterylne mikroigły 
tworzą siatkę mikroskopijnych uszkodzeń 
w skórze, pobudzając produkcję nowego 
kolagenu. Zabieg jest idealny dla skóry wiotkiej 
i pozbawionej jędrności.
• TERAPIE KWASAMI PCA
Filozofia zabiegów polega na dobraniu 
odpowiednich zabiegów „szytych” na miarę. 
Zastosowania kwasów są różnorodne. 
Czołowym peelingiem PCA jest Sensi Peel. Jest 
wskazany dla osób z trądzikiem różowatym 
oraz dla skóry suchej, bardzo wrażliwej 
i z przebarwieniami. Świetne rezultaty 
otrzymuje się również u osób z objawami 
fotostarzenia, głębokimi bliznami oraz 
bruzdami. Alternatywami dla peelingów są 
zabiegi wykorzystujące enzymy, delikatne 
kwasy oraz ekstrakty roślinne. Wiele produktów 
jest bezpiecznych dla kobiet w ciąży.

• ONDA
Urządzenie ONDA służy do modelowania 
sylwetki oraz likwidacji cellulitu. Jej 
działanie opiera się na wykorzystywaniu 
fal elektromagnetycznych. Użyte mikrofale 
Coolwaves docierają głęboko, bezpośrednio 
do tkanki tłuszczowej, gdzie oddziałują na 
membrany komórek tłuszczowych, które 
ulegają rozbiciu. Po tym procesie dochodzi 
do ich wydalenia z organizmu poprzez 
naturalne procesy metaboliczne. Dzięki 
oddziaływaniu na włókna kolagenowe 
powodują ich obkurczenie oraz stymulują 
produkcję nowego kolagenu, prowadząc do 
ujędrnienia skóry i jej odmłodzenia. Zabieg 

może być wykonywany na ramionach, udach, 
obszarach nad kolanami, pośladkach, bokach, 
bryczesach oraz brzuchu. Jest bezbolesny 
i komfortowy dla pacjenta.

• STORZ MEDICAL
Urządzenie STORZ wykorzystuje technologię 
fali akustycznej, inaczej zwaną falą 
uderzeniową, wykorzystywaną w medycynie 
estetycznej oraz fizjoterapii podczas leczenia 
cellulitu oraz w przypadkach zwiotczenia tkanki 
łącznej. Emitowane z wysoką częstotliwością 
fale powodują rozluźnienie tkanki łącznej, 
ujędrnienie naskórka. Spersonalizowanie 
zabiegu w zależności od problemu, z którym 
boryka się pacjent, polega na regulacji 
częstotliwości i siły fali uderzeniowej. 
Storz jest idealny dla osób z problemem 
zaawansowanego, zwłókniałego cellulitu, jak 
również ze zbitą, twardą tkanką tłuszczową.

ZABIEGI NA TWARZ

MODELOWANIE SYLWETKI

FIZJOTERAPIA MANUALNA TWARZY
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Aleksandra Waśkowicz
aleksandra@lubelski.pl

Zdjęcia: 1. Zespół Geneo Clinic podchodzi do każdego pacjenta indywidualnie  
2–4. Klinika posiada 6 przestronnych gabinetów, każdy z nich jest wyposażony w komfortowe, 

podgrzewane łóżka 5. W ofercie kliniki znajdują się zabiegi dla różnych grup pacjentów  
6. Szczególnym powodzeniem cieszą się zabiegi na ciało  Fot. Przemek Gąbka, Archiwum Geneo Clinic

GDZIE NAS ZNAJDZIESZ
GENEO CLINIC
ul. Spokojna 2/F09, 20-074 Lublin
tel. 793 333 444

To innowacyjna platforma dająca wiele 
możliwości terapeutycznych; redukcja 
rumienia, zamykanie naczyń, redukcja 
przebarwień.

Głowica DYE-VL:
Wykorzystuje wąskopasmowe, pulsacyjne 
źródło światła. Zabieg jest idealny dla osób 
ze skórą naczyniową oraz z przebarwieniami. 
Wykonywany jest również u pacjentów 
z trądzikiem różowatym, melasmą, 
znamionami rubinowymi i plamami 
soczewicowatymi.

Głowica Clear Lift:
Laser Nd:YAG o działaniu frakcyjnym, 
nieablacyjnym, dzięki czemu nie uszkadza 

naskórka. Laserowe fotoodmłodzenie skóry, 
stymulacja produkcji kolagenu i elastyny. 
Idealny do redukcji przebarwień oraz 
wzmocnienia naczyń krwionośnych.

Usuwanie tatuaży:
Głowica ClearLift Q-Switch służy również 
do usuwania niechcianych tatuaży. Laser 
emituje impuls pochłaniany przez barwnik 
w tatuażu. Dochodzi do fizycznego 
rozbicia cząstek barwnika do wielkości 
umożliwiającej usunięcie go drogą 
fagocytozy.

HARMONY XL PRO

fizjoterapii manualnej, modelowania 
sylwetki oraz depilacji laserowej.

W ofercie kliniki znajdują się za-
biegi dla różnych grup pacjentów, nie 
tylko dla pań, ale również dla panów, 
par oraz przyszłych mam. Szczegól-
nym powodzeniem cieszą się zabiegi 
manualne na ciało. Wśród nich moż-
na wyróżnić rytuały pielęgnacyjne, na-
wilżające oraz odżywiające, takie jak 
masaż gorącymi kamieniami, made-
roterapia (masaż limfatyczny), masaż 
aromaterapeutyczny, gorącą świecą 
i wiele innych.

– W tej ofercie szczególnie poleca-
my rytuały SPA i masaże dla dwojga we 

wspólnym gabinecie. Wszystkie zabiegi 
wykonujemy na niezwykle komforto-
wych podgrzewanych łóżkach do ma-

sażu. Warto dać się skusić! – zachęca 
właścicielka GENEO CLINIC.

Poczuj komfort
Karolina Czech ma w planach rozwój 
kliniki i poszerzenie oferty o pełen 
wachlarz usług z zakresu medycyny 
estetycznej przeprowadzany przez wy-
kwalifikowanego lekarza. – Wypełnie-
nia stosowane na twarz i jej okolice to 
temat bardzo popularny, jednak sta-
wiam na profesjonalizm i zależy mi, 
żeby w naszej klinice tego typu zabiegi 
wykonywała odpowiednia osoba – za-
pewnia właścicielka GENEO CLINIC.

– Zdajemy sobie sprawę z możliwo-
ści występowania powikłań po tego ty-
pu zabiegach oraz tego, że taki zabieg 
powinien wykonywać lekarz, który 
może w porę odpowiednio zareago-
wać. Naszym celem jest zajęcie się pa-
cjentem od początku do końca trwania 
zabiegu wraz z kontrolowaniem efek-
tów – dodaje Aleksandra Grzywaczew-
ska.

Dlaczego warto wybrać GENEO 
CLINIC? – Wspaniała atmosfera, do-
świadczona kadra, najnowocześniejszy 
sprzęt na rynku i doskonałe wyczucie 
potrzeb pacjentów to nasze najwięk-
sze atuty. Śledzimy też nowości, które 
pojawiają się w medycynie estetycznej 
i nieustannie dbamy o rozszerzanie na-
szej oferty o nowe i ekscytujące zabie-
gi. Zapraszamy! – mówi Karolina Czech.

Chciałam 
stworzyć miejsce, 

gdzie będziemy 
pomagać ludziom 
dbać o zdrowie, 
samopoczucie i wygląd

Karolina Czech
właścicielka Geneo Clinic

#LUBELSKI POLECA/TEMAT Z OKŁADKI
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#LUBELSKI STYL/RODZINNA FIRMA

Jaki jest przepis na tak długi staż na 
lubelskim rynku firm optycznych?
JW: Od momentu powstania ideą, któ-
ra nam towarzyszy, jest tworzyć firmę 
otwartą, przyjazną, świadczącą usłu-
gi najwyższej jakości. Aby spełniać 
oczekiwania naszych klientów, sta-
le poszerzamy nasze kompetencje. Na 
pierwszym miejscu stawiamy podąża-
nie za nowoczesnymi technologiami, 
żeby polecać klientom najlepsze zdro-
wotne rozwiązania. 

Jakie oprawki klienci znajdą 
w państwa ofercie?
JW: Możemy wymienić marki, które 
do tej pory w Lublinie były trudno do-
stępne, jak Chloe, Tom Ford, czy Caro-
line Abram. Staramy się też oferować 

te, o których klienci nie słyszeli, ale na-
szym zdaniem są warte polecenia, jak 
polska marka Niebagatela, która pro-
dukuje oprawki z drewna, bądź Etnia 
Barcelona inspirowana kolorami na-
tury. W naszych salonach są też znane 
i lubiane marki okularowe.

Czy w Pracowni Optycznej 
znajdziemy tylko oprawki?
JW: Każdy z naszych salonów to miej-
sce nastawione na klienta. Od początku 
postawiliśmy na doświadczenie i kwa-
lifikacje. Pomożemy nie tylko w dobo-
rze odpowiednich szkieł czy oprawek, 
ale również można u nas zbadać wzrok 
i dobrać odpowiednią korekcję. Oprócz 
okularów aplikujemy soczewki kon-
taktowe i jako jedna z nielicznych firm 
w regionie dobieramy pomoce optycz-
ne dla osób słabowidzących.

Pracownia Optyczna to firma 
rodzinna?
JW: Zdecydowanie. Na początku pro-
wadziłem firmę wspólnie z mamą. Po 
kilku latach dołączyła do nas moja żona. 
Nie potrafilibyśmy pracować w sposób 
korporacyjny. Nasz biznes rodzinny ce-
chuje się bardzo indywidualnym podej-
ściem do każdej sprawy. Dzięki temu, 
że właśnie w Lublinie prowadzimy 

wszystkie salony, mamy okazję poznać 
naszych klientów i nawiązać długo-
trwałe relacje. Wielu z nich przycho-
dziło tu po pierwsze okulary w wieku 
przedszkolnym, a dziś przyprowadzają 
na wizyty swoje dzieci.

Jesteście państwo silnie związani 
z Lublinem zarówno zawodowo, jak 
i prywatnie.
JW: Jak najbardziej. Jesteśmy wła-
śnie po otwarciu najnowszego zakła-
du „CIESZY OCZY”, który zainspirował 
nas do zgłębiania historii naszego mia-
sta. Nowe miejsce posiada przestrzeń 
na wyeksponowanie naszej oferty, ale 
i na zaprezentowanie historii kamie-
nic, w których znajdują się nasze salo-
ny oraz osób związanych z Lublinem; 
wyjątkowych za sprawą ich inicjatyw, 
działalności i pomysłów.

PRACOWNIA OPTYCZNA

Z PASJI DO OKULARÓW

Aleksandra Waśkowicz
aleksandra@lubelski.pl

TU NAS ZNAJDZIESZ:
ul. G. Narutowicza 13
ul. F. Chopina 15
ul. M. Curie-Skłodowskiej 28

Fot. Pracownia Optyczna

PRACOWNIA OPTYCZNA CIESZY OCZY TO RODZINNY SALON, KTÓRY 
POWSTAŁ W 1999 ROKU W LUBLINIE. – STAWIAMY NA PROFILAKTYKĘ 

PROZDROWOTNĄ, ESTETYKĘ W DOBORZE OPRAWEK ORAZ 
INDYWIDUALNE PODEJŚCIE DO KLIENTA – PODKREŚLA JEJ WŁAŚCICIEL 

JAROSŁAW WIECZOREK.
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HUBERT MAJ

Lublin ma wielki 
potencjał inwestycyjny

Za prężnym rozwojem lubelskiej 
firmy Maj-Max stoi Hubert Maj, 
przedsiębiorca z Lublina, który 

jako pierwszy wprowadził na lokalny 
rynek usługi związane z pracą na wy-
sokościach.

– Pomysł na firmę przywiozłem 
z zachodniej Europy. Wzorce czerpa-
łem z niemieckiej firmy, w której kie-
dyś pracowałem. Zajmowała się ona 
wynajmem podnośników koszowych 
i pracami na wysokościach – wspomi-
na Hubert Maj. – Na Lubelszczyźnie 
byliśmy pierwszą firmą, która wprowa-
dziła podnośniki teleskopowe umożli-
wiające dużo lepszy dostęp do miejsc 
niedostępnych dla podnośników sta-
rego typu, „ramiennych”. W tamtych 
czasach nawet obrót kosza roboczego 
w podnośniku był hitem – dodaje.

Nowe technologie
Przedsiębiorca bardzo szybko zdecy-
dował się na postawienie w firmie na 
nowe technologie, które przede wszyst-
kim miały usprawnić pracę w róż-
nych warunkach, ale przede wszystkim 
przełożyć się na zadowolenie klientów 
z wykonanych usług.

– Staraliśmy się rozwijać pod 
względem ilości i jakości sprzętu, któ-
rym dysponujemy; sprzęt do prac na 

wysokości aż do 53 metrów oraz inwe-
stycja w specjalistyczne podnośniki na 
gąsienicach, które umożliwiają wjazd 
przez bardzo wąskie drzwi, a po rozło-
żeniu w obiekcie sięgnięcie do 26 me-
trów – wylicza przedsiębiorca.

Szybko okazało się, że nowości 
technologiczne z Zachodu sprawdzają 
się na polskim rynku usługowym. – Po-
mysł przyjął się bardzo dobrze i bardzo 
szybko. We wschodniej Polsce staliśmy 
się prekursorem w tej dziedzinie. Tak 
naprawdę do tej pory jesteśmy liderem 
w branży podnośników koszowych – 
przyznaje właściciel firmy.

Pomysł na rodzinny biznes
Za ogromnym sukcesem Maj-Maxu, 
który na rynku działa już 20 lat, nie 
stoi jedynie on sam. – W prowadzeniu  

LUBELSKĄ FIRMĘ 
MAJ-MAX, KTÓRA 
ŚWIADCZY USŁUGI 

OPARTE NA PRACACH 
WYSOKOŚCIOWYCH, 
STWORZYŁ PONAD 

20 LAT TEMU. 
POTEM DOŁĄCZYŁ DO 
TEGO INNOWACYJNE 

INWESTYCJE NA RYNKU 
MIESZKANIOWYM. 

PRYWATNIE HUBERT MAJ 
TO ZAPALONY RAJDOWIEC, 

KTÓRY LUBI WYZWANIA.

# LUBELSKI BIZNES/ROZWÓJ
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firmy pomaga mi siostra, Magdalena 
Maj, która ma bardzo duży wkład w roz-
wój firmy i przykłada dużą wagę do ko-
ordynacji naszych działań – przyznaje 
Hubert Maj. – Ten biznes idealnie nadaje 
się na rodzinną firmę. Nie ma tu żadnych 
korporacyjnych struktur ani twardych 
reguł, a gdy napotkamy jakiś problem, 
stawiamy na współpracę.

W niedalekiej przyszłości Maj-Max 
ma wprowadzić na rynek dodatkowe 
innowacje – podnośniki ekologiczne. 
Obecnie działają one z pomocą napędu 
spalinowego.

– W momencie naładowania 
umieszczonych w podnośnikach aku-
mulatorów za pomocą fotowoltaiki, któ-
ra będzie zasilała nową siedzibę firmy, 
niemal cały dzień będziemy mogli pra-
cować w sposób ekologiczny bez emito-
wania spalin – zapewnia przedsiębiorca.  

Sukces rodzi sukces
Po sukcesie firmy Maj-Max Hubert Maj 
postanowił wykorzystać potencjał in-
westycyjny Lublina i postawić na inne 
branże, które mają obecnie duży wpływ 
na gospodarkę naszego miasta.

– Lublin jest bardzo dobrym mia-
stem do realizowania pomysłów in-
westycyjnych nie tylko w branży mojej 
pierwszej firmy – podkreśla. – Posiadam 
również firmę deweloperską Immobi-
lia Polska, która kompleksowo zajmuje 
się rynkiem nieruchomości. Działalność 
rozpoczęliśmy od projektów produkcyj-
no-magazynowych, a dziś dobrze rozwi-
jają się, oprócz tych usługowych, także 
te mieszkaniowe – zaznacza.

Również w tej dziedzinie biznesmen 
postawił na innowacyjne rozwiązania, 
które sprawiają, że jego inwestycje wy-
różniają się.

– Obecnie realizujemy jedno z naj-
większych osiedli w Lublinie „Kame-
ralny Sławin”. Jest to pierwsze osiedle 
z wykorzystaniem systemu SMART HO-
ME w Lublinie. Jesteśmy też na etapie 
przygotowania projektu mieszkaniowe-
go przy ul. Kameralnej „Nowy Czechów”, 
również w technologii SMART HOME – 
podkreśla przedsiębiorca.

Wspierając lubelskie talenty
Ze względu na mocne przywiąza-
nie do regionu Hubert Maj postano-
wił wesprzeć Lubelski Klub Przyjaciół 
Siatkówki LUK Lublin, który po raz 
pierwszy zatriumfował w tym sezonie, 
pokonując przed własną publicznością 
GKS Katowice 3:0.

– Uważam, że trzeba wspierać lo-
kalne inicjatywy. Obserwowaliśmy jak 
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LUK Lublin się rozwija i bezdyskusyj-
nie uważamy, że warto jest im pomagać 
– przyznaje Maj. – Sam jestem spor-
towcem i wiem, jak ciężko jest zebrać 
budżet, a jeżeli chodzi o siatkówkę to 
potrzebne są duże pieniądze.

Rajdowa pasja
Swoje zamiłowanie do sportu Hubert 
Maj skierował w stronę motoryzacji, 
co w 2017 roku przyniosło mu tytuł 
wicemistrza Polski w klasie OPEN N  

aut czteronapędowych. – To bardzo 
duże wyróżnienie, które zawdzięczam 
ogromnej determinacji i ciężkiej pracy 
podczas całego sezonu Rajdów Samo-
chodowych Mistrzostw Polski – pod-
kreśla pan Hubert.

Od 2018 roku tę pasję dzieli ze 
swoją partnerką Magdaleną Kisiel 
– pilotem rajdowym w ich teamie. – 
Obecnie mamy chwilową przerwę 
w startach, ponieważ zostaliśmy ro-
dzicami, jednak już 27 listopada pla-

nujemy wziąć udział w rajdzie Tor 
Modlin Rally Show, a następnie 4 grud-
nia w Rajdzie Barbórka – zdradza raj-
dowiec. – Ten sport na pewno bardzo 
mocno absorbuje, jeśli chodzi o czas, 
ale jest świetny, ponieważ potrzeba 
dużo determinacji, by w odpowied-
nim czasie i z dobrymi wynikami za-
kończyć rajd. Takie wyzwania i duża 
dawka adrenaliny to coś, czego nam 
potrzeba. Dzięki temu odpoczywamy – 
podsumowuje Hubert Maj.

Aleksandra Waśkowicz
aleksandra@lubelski.pl

CO OFERUJE MAJ-MAX
•	 wynajem	podnośników	koszowych	 

do 53 metrów
•	 prace	budowlane

KAMERALNY SŁAWIN  
I SMART HOME
•	 Inteligentne	sterowanie	ogrzewaniem	 

i oświetleniem
•	 Czujniki	ruchu	i	dymu
•	 Ławeczki	z	możliwością	ładowania	

telefonów
•	 WI-FI	na	placu	zabaw
•	 Kamery	monitorujące	drogę	dojazdową	

i wjazd do garażu, a także zewnętrzne 
miejsca postojowe

•	 Stacje	ładowania	samochodów	
elektrycznych

•	 W	przypadku	wystąpienia	jakiegokolwiek	
niepowołanego zdarzenia, np. zalania, 
włamania czy pożaru, natychmiast 
wysyłane są powiadomienia na telefon, 
aby jak najszybciej móc skontrolować 
sytuację.

Fot. Archiwum Maj-Max

# LUBELSKI BIZNES/ROZWÓJ
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JAN PESZEK

Trzeba  
kochać życie

1
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#LUBELSKI Z GWIAZDAMI/NA SCENIE

Niedawno otrzymał pan nagrodę 
„Gong Danutki”. Wcześniej 
nagrodzono nią Krystynę Jandę 
i Janusza Gajosa. Miło znaleźć się 
w takim gronie?
JP: To nagroda bezcenna pod kątem sa-
tysfakcji, ale też faktu, że patronuje jej 
legenda polskiego aktorstwa, Danuta 
Szaflarska, z którą miałem przyjemność 
spotkać się i pracować w moim życiu ak-
torskim. Znaleźć się w takim gronie wy-
bitnych aktorów to ogromny zaszczyt, 
ale myślę, że jest cała plejada osób, któ-
re również na takie wyróżnienie zasłu-
gują. Dla mnie to było wielkie szczęście, 
że mogłem się znaleźć pod tym patro-
natem i w tym towarzystwie.

Jak pan wspomina Danutę 
Szaflarską?
JP: Pomijając oczywisty talent i jego 
wielkość, to była niezwykła osobo-
wość, która była szalenie prostolinijna, 

pełna dowcipu i odważna. Powiedział-
bym nawet, że była osobą, która nie 
akceptowała taryfy ulgowej. Chociaż 
aktorstwo rozgrywa się w sferze wy-

myślonej, nieprawdziwej to to, co ją 
cechowało, to niezwykła prawda za-
równo w przekazie ról, które grała, jak 
i w obcowaniu z ludźmi. Szaflarska nie 

TA SIŁA UMIŁOWANIA ŻYCIA JEST ABSOLUTNIE PODSTAWOWA. ONA ŁAGODZI 
WSZYSTKIE NAPIĘCIA, NIEDOMOGI I TRUDNOŚCI. OCZYWIŚCIE PRZYDAJE SIĘ TEŻ 

ZDROWY ROZSĄDEK – MÓWI JAN PESZEK, WYBITNY AKTOR TEATRALNY I FILMOWY, A TAKŻE 
LAUREAT TEGOROCZNEJ NAGRODY „GONG DANUTKI” PRZYZNAWANEJ W RAMACH FESTIWALU 

IM. DANUTY SZAFLARSKIEJ W TEATRZE STARYM W LUBLINIE.

2

3
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#LUBELSKI Z GWIAZDAMI/NA SCENIE

tolerowała lawiranctwa, niejasnych sy-
tuacji. Zawsze, a to jest szalenie rzad-
kie, zwracała na to uwagę bez względu 
na to, z kim się spotykała. Mówiła za-
wsze prawdę w oczy. To było dla mnie 
zjawiskowe i niezwykłe, bo była przy 

tym bardzo koleżeńska i bardzo pogod-
na. Ona kochała życie, a więc i ludzi.

Teatr Stary w Lublinie mieści się 
w zabytkowym budynku na Starym 
Mieście. Czuć w nim ducha teatru?

JP: We wszystkich miejscach z histo-
rią daje się go odczuć. Dla mnie to sza-
lenie ważne. Wiem to z doświadczenia, 
że czasami spektakle, które są wybitne 
i w których przychodzi mi grać, z róż-
nych powodów są przenoszone do 

4
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mury, jest wyraźnie odczuwalna. Czę-
sto podróżuję i mieszkam w różnych 
hotelach i bardzo rzadko się zdarza, że-
bym dobrze się czuł w bardzo nowocze-
snych budynkach. Zawsze lepiej czuję 
się w tych, które mają swoją duszę.

Do Lublina niedługo wróci pan 
ze spektaklem „Czarny mnich”, 
w którym gra pan tytułową rolę. 
Spektakl w reżyserii Błażeja Peszka 
nie jest optymistyczną historią, 
a raczej smutną, o żądzy sławy.
JP: O żądzy sławy, ale też o tym, że czło-
wiek bardzo często nie radzi sobie sam 
ze sobą. Ten obraz, który jest przedsta-
wiony w tym tekście, rzeczywiście nie 
jest optymistyczny. Reżyser Błażej Pe-
szek jeszcze zestawił tekst Czechowa 
z nie byle kim, bo znalazły się w nim 
cytaty z Leonarda Da Vinci i Friedri-
cha Nietzschego. Te wielkie autoryte-
ty w nauce i sztuce nie mówią najlepiej 
o tej stronie człowieka, która czasa-
mi odbiera mu wręcz ludzki wizerunek 
(śmiech). To bardzo ciekawe i wyda-
je mi się, że bardzo mądre zestawienie. 
Ludzkość co jakiś czas znajduje się na ja-
kimś zakręcie. Myślę nawet, że teraz też 
się na takim zakręcie znajdujemy z wie-
lu powodów. Te pytania i analiza naszej 
istoty są konieczne. Spektakl powstał na 
zaproszenie Teatru Starego. Nie wiem, 

czy widzowie o tym wiedzą, że inten-
cją i pragnieniem Teatru w Lublinie było 
to, aby osoba nagradzana przygotowała 
coś specjalnego na występ w tym wła-
śnie miejscu. Podjęliśmy to wyzwanie. 
Zastanawialiśmy się, czy ten wybór fak-
tycznie będzie dzisiaj obchodził widza, 
ale, jak się okazuje, obchodzi. A przy 
okazji spotykamy się z lubelską publicz-
nością na scenie w rodzinnym gronie.

Wielu z nas za czymś goni. Żyjemy 
w pośpiechu i trudno nam się na 
chwilę zatrzymać. Bardzo często 
pędzimy jednak na oślep. Czy jest 
jakaś recepta na to, aby to zmienić?
JP: Jestem na pewno ostatnią osobą, 
która takie recepty mogłaby wystawiać 
(śmiech). To pytanie zawiera całą masę 
różnorakich odpowiedzi. Pierwszą jest 
to, co wyniosłem z domu, że człowiek 
musi przede wszystkim kochać życie 
samo w sobie, w konsekwencji czło-
wieka i innych ludzi. Powinniśmy być 
otwarci na innych. Jeśli życie nie prze-
staje być pozytywnym aspektem na-
szego przebywania, to wiele rzeczy 
traci sens. Dla mnie to będzie zawsze na 
pierwszym miejscu. Ta siła umiłowania 
życia jest absolutnie podstawowa. Ona 
łagodzi wszystkie napięcia, niedomogi 
i trudności. Oczywiście przydaje się też 
zdrowy rozsądek (śmiech).

większych sal i nowoczesnych obiek-
tów. Przez to tracą one ten pierwotny 
nastrój, siłę. Tak było z wieloma wy-
darzeniami. Były przenoszone z tych 
macierzystych miejsc, gdzie atmosfe-
ra przeszłości, którą przesiąknięte są 

5
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Dominika Polonis
dominika@lubelski.pl

Zdjęcia: 1. Jan Peszek to wybitny aktor teatralny i filmowy 2. W Teatrze Starym w Lublinie 
otrzymał nagrodę „Gong Danutki” 3–5. Na deskach lubelskiego teatru gra tytułową rolę w spek-

taklu „Czarny mnich” 6–7. Spektakl wyreżyserował Błażej Peszek  
Fot. Dorota Awiorko / Teatr Stary w Lublinie, Wojciech Nieśpiałowski / Teatr Stary w Lublinie

Grana przez pana postać jest 
bardziej złym doradcą człowieka 
czy realistą pokazującym słabości 
człowieka i obecną kondycję świata? 
W końcu mnich mówi do człowieka, 
że gdyby od razu uwierzył w to, 
że jest geniuszem, nie spędziłby 
ostatnich lat tak marnie.
JP: Czarny mnich jest w ogóle dorad-
cą podejrzanym. On jest bardziej pro-
wokatorem niż doradcą. Prowokuje 
różnego rodzaju stany w człowie-
ku i kierunki jego postępowania. Sam 
mnich igra z człowiekiem, a później ob-
serwuje tylko jego reakcję. W tym dra-
macie nie ma sytuacji, z której człowiek 
wychodzi zwycięsko, bo jest w „Czar-
nym mnichu” postacią przegraną. Jest 
taką siłą, którą wystawia człowieka na 
próbę. Człowiek i tak radzi bądź nie ra-
dzi sobie sam.

#LUBELSKI Z GWIAZDAMI/NA SCENIE

6
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#LUBELSKI NA UCZELNI/EDUKACJA

W 2017 roku z inicjatywy UMCS 
swoją działalność rozpoczął Związek 
Uczelni Lubelskich. Jakie działania 
podejmuje?
ZP: Związek Uczelni Lubelskich po-
czątkowo zrzeszał trzy uczelnie: Uni-
wersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 
Uniwersytet Przyrodniczy oraz Po-
litechnikę Lubelską. W tym roku de-
klarację przystąpienia złożył również 
Uniwersytet Medyczny. Wiemy, że w ra-
mach integracji pewnych charaktery-
stycznych dla każdej uczelni funkcji 
możemy znacznie zwiększyć możliwo-
ści zarówno pozyskiwania środków na 
działania indywidualne, jak i wytworze-
nia synergetycznych wartości wynika-
jących ze współpracy, m.in. w obszarze 
dydaktycznym, naukowym czy komer-
cjalizacyjnym, i tym samym nie tylko 
wejść do grona najważniejszych ośrod-
ków naukowo-dydaktycznych Polski 
i Europy, ale także ugruntować pozycję 
najważniejszego ośrodka akademickie-
go we wschodniej Polsce i partnera dla 
podmiotów z Europy Wschodniej i Azji. 
Każda uczelnia publiczna identyfiku-
je obszary współpracy, w które może 
włączyć swoje kompetencje tak, żeby 

wpisać się w działania oczekiwane za-
równo przez środowisko akademickie, 
władze miasta, jak i mieszkańców mia-
sta oraz regionu. Do tej pory, działając 
razem, udało nam się przeprowadzić 
kilka naprawdę udanych akcji.

Które z działań w ostatnim czasie 
przyniosło dobre rezultaty?

ZP: Jeżeli studenci nie wrócą fizycz-
nie do naszego miasta, a w uczelniach 
Lublina nie będą realizowane zajęcia 
stacjonarne, to pełne spektrum kształ-
cenia i akademickich zajęć kulturalnych, 
sportowych, integracyjnych w najpięk-
niejszym okresie życia każdego młode-
go człowieka będzie realizowane tylko 
w niewielkiej części. Pamiętamy, jak wie-

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ JAKO NAJWIĘKSZA UCZELNIA PUBLICZNA W LUBLINIE 
OD LAT WPROWADZA SZEREG ROZWIĄZAŃ USPRAWNIAJĄCYCH NAUKĘ, PRACĘ ADMINISTRACJI 

WEWNĘTRZNEJ, ALE TAKŻE POPRAWIAJĄCYCH RELACJE SPOŁECZNO-GOSPODARCZE NASZEGO 
REGIONU. W ROZMOWIE Z PROF. ZBIGNIEWEM PASTUSZAKIEM, PROREKTOREM  

DS. ROZWOJU I WSPÓŁPRACY Z GOSPODARKĄ, DOWIEDZIELIŚMY SIĘ, JAK DZIAŁANIA 
UCZELNI WPŁYWAJĄ NA ŻYCIE MIESZKAŃCÓW NASZEGO MIASTA I REGIONU.

Wspólnie 
dla miasta  
i regionu
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le problemów zwalczyły lubelskie uczel-
nie w trakcie nauki zdalnej w czasie 
lockdownu. Dlatego zrodził się pomysł 
przeprowadzenia akademickich szcze-
pień antycovidowych, ale skierowanych 
nie tylko do studentów i pracowników 
nauki, ale każdej zainteresowanej szcze-
pieniem osoby z naszego ośrodka aka-
demickiego. Szczepienia odbywają się 
w Uniwersytecie Medycznym, ale or-
ganizuje je Związek Uczelni Lubelskich 
przy wsparciu i doskonałej współpra-
cy z Urzędem Miasta Lublina, wojewodą 
lubelskim, MPK i Zarządem Transpor-
tu Miejskiego, a także z logistycznym 
wsparciem II Lubelskiej Brygady Obrony 
Terytorialnej. W ciągu trzech pierwot-
nie zaplanowanych dni zaszczepiliśmy 
ponad 500 osób i to właśnie ten wynik 
skłonił rektorów uczelni do kontynu-
acji akcji przez cały październik. To oczy-
wiście tylko jeden przykład, ale można 
wspomnieć o współpracy lubelskich 
uczelni odnośnie do wspólnych kierun-
ków studiów w ramach np. programu 
Study in Lublin, a także akcji zapraszania 
zagranicznych profesorów wizytujących, 
czy planowanych działaniach w ramach 
Lubelskiej Unii Cyfrowej, Wschodniego 
Centrum Medycyny Cyfrowej i in.

Wraz z następującymi w trakcie 
pandemii zmianami w nauczaniu 
znacznie rozwinęła się 
informatyzacja UMCS. Jak ten proces 
wygląda obecnie?
ZP: Gdy przypomnimy sobie, jak wy-
glądało nastawienie pracowników do 
kształcenia zdalnego (np. przez Wirtu-
alny Kampus UMCS) lub poziom roz-
woju kompetencji informatycznych 
lubelskich uczelni w marcu 2020 roku, 
trzeba stwierdzić, że byliśmy wówczas 

stosunkowo słabo przygotowani do no-
wych form kształcenia na odległość. 
W związku z epidemią i drastycznie 
szybkim przejściem na kształcenie zdal-
ne musieliśmy dokonać pilnego zestan-
daryzowania procesów edukacyjnych, 
co wiązało się z przeszkoleniem pracow-
ników oraz studentów, koniecznością 
wprowadzenia procedur prawnych, re-
organizacji pracy administracji uczelni, 
zagwarantowania środków na finanso-
wanie tych procesów, itd. Przystąpiliśmy 
do skomplikowanego wdrożenia licz-
nych i zaawansowanych narzędzi in-
formatycznych, które pozwalają na 
bezpieczne wykorzystanie i migrację da-
nych pomiędzy blisko 30-tysiącami kont 
elektronicznych użytkowników. W efek-
cie nastąpiło połączenie i zabezpieczenie 
wszystkich platform, z których korzysta-
ła nasza społeczność uczelniana, a obsłu-
ga i codzienna praca stały się znacznie 
prostsze. I nie mam tu na myśli np. tylko 
wdrożenia MS Exchange, umożliwiają-
cego wykorzystanie jednego loginu i ha-
sła przy logowaniu do różnych systemów 
uczelnianych, czy obsługę nowej poczty 
elektronicznej, ale m.in. wprowadzenie 
elektronicznej karty oceny pracowników, 
systemu wniosków elektronicznych, czy 
też trwający proces wdrożenia elektro-
nicznego repozytorium prac naukowych 
i bazy wiedzy UMCS.

Jakie są dalsze plany informatyzacji 
Uczelni?
ZP: Staramy się, aby wszystkie wy-
korzystywane narzędzia zapewniały 
również dostęp do zasobów Uniwersy-
tetu podmiotom zewnętrznym: innym 
uczelniom, mieszkańcom Lublina i re-
gionu, itd. Jednym z takich narzędzi bę-
dzie wspomniane repozytorium cyfrowe 

i elektroniczna baza wiedzy. Chcieliby-
śmy, aby poza pracami naukowymi i pu-
blikacjami pracowników znalazły się 
w nim również inne produkty procesów 
dydaktycznych i badawczych naszych 
pracowników, studentów, doktorantów, 
które będą mogły mieć lub mają formę 
cyfrową. Dotyczy to także efektów funk-
cjonowania bardzo rozwiniętej sfery 
kultury i mediów akademickich. Każda 
osoba, która będzie szukała informacji 
o np. Marii Curie-Skłodowskiej, będzie 
mogła uzyskać nie tylko dostęp do prac 
naukowych, wydarzeń z życia Noblistki, 
ale też obejrzeć wszystkie rzeźby i obra-
zy, które powstały w Uniwersytecie i ją 
przedstawiają, bądź też mieć dostęp do 
historycznych opracowań dotyczących 
życia i kariery naukowej naszej Patronki.

Najnowszym projektem Uczelni jest 
powołane do życia Centrum Badań 
Zmian Klimatu i Środowiska. Jakie 
zadania będzie pełnił ten ośrodek?
ZP: CeReClimEn to jednostka organi-
zacyjna wewnątrzuniwersytecka, któ-
rej zadaniem będzie gromadzenie 
wszystkich podmiotów i grup badaw-
czych wokół idei rozwoju ekologiczne-
go, zgodnego z aktualnymi standardami 
ochrony środowiska naturalnego i prze-
ciwdziałania jego dewastacji. Zespo-
ły zainteresowane realizacją badań 
zmniejszających szkodliwy wpływ roz-
woju cywilizacyjnego na środowisko 
naturalne będą w Centrum prowadzić 
prace badawczo-wdrożeniowe. Jednost-
ka będzie się zajmowała zintegrowaną 
analityką chemiczną, biologiczną, geo-
graficzną, przestrzenną itd., ale nie jest 
to oczywiście katalog zamknięty. Jest to 
nowy projekt w fazie finalizacji i apliko-
wania o środki finansowe na jego wdro-
żenie. Ma to być jednostka, która będzie 
uzupełniała inne inicjatywy podejmo-
wane przez lubelskie uczelnie. Koleżan-
ki i koledzy z Uniwersytetu Medycznego 
koncentrują się bowiem na telemedy-
cynie, z Politechniki – m.in. na wsparciu 
technologicznym planowanych działań, 
a Uniwersytetu Przyrodniczego – m.in. 
na kwestiach środowiska, zdrowego ży-
wienia i zdrowej żywności. Liczymy na 
to, że taka współpraca da szereg efektów 
synergetycznych. Tworzone wspólnie 
projekty będą miały ogromną wartość 
dla miasta i regionu. Wszystkim nam na 
tym bardzo zależy.

Aleksandra Waśkowicz
aleksandra@lubelski.pl

Fot. UMCS
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#LUBELSKI SPORT/ŻUŻEL

26 WRZEŚNIA. TA DATA NA DŁUGO ZOSTANIE ZAPAMIĘTANA PRZEZ LUBELSKICH KIBICÓW 
CZARNEGO SPORTU. TO WŁAŚNIE W TEN DZIEŃ, PO 30 LATACH, MOTOR LUBLIN ZDOBYŁ 

SREBRNY MEDAL W PGE EKSTRALIDZE, ZOSTAJĄC TYM SAMYM DRUŻYNOWYM 
WICEMISTRZEM POLSKI NA ŻUŻLU.

Pamiętam poprzednie sukcesy, 
chociaż wtedy byłem małym 
szkrabem. Musiałem czekać 30 

lat, żeby ponownie to przeżyć. Niech 
to trwa jak najdłużej – uśmiecha się 
Tomasz Dryła, kibic żużlowy z Lubli-
na i komentator meczów żużlowych. 
– Mecze finałowe dostarczyły sporych 
emocji, chociaż to jest delikatnie po-

wiedziane. Chyba przy którymś wyści-
gu powiedziałem, że to był obłęd, że to 
wszystko eksplodowało. Miałem wra-
żenie, że lubelski stadion był jak gar-
nek z gotującą się wodą i w końcu ta 
pokrywka poszła do góry, a para ule-
ciała. Ludzie już nie byli w stanie utrzy-
mać w sobie tych emocji i wrażeń, które 
w nich kipiały – wspomina.

Historia
Motor Lublin po raz pierwszy wywal-
czył srebrny medal Drużynowych Mi-
strzostw Polski w 1991 roku. Punkty 
dla lubelskich Koziołków zdobywał 
wtedy między innymi Robert Jucha, 
Hans Nielsen, Marek Kępa czy Dariusz 
Stenka. Teraz sukces ten został powtó-
rzony, choć początkowo nikt nie wie-

MOTOR LUBLIN

Srebro, które smakuje 
jak złoto

1
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rzył w to, że żużlowcy zakończą sezon 
z jakimkolwiek medalem. Celem na 
miniony sezon był przede wszystkim 
awans do fazy play off.

– To był trudny sezon, ale myślę, 
że bardzo emocjonujący. Najpierw to-
czyła się walka o wejście do fazy play 
off, co nie było łatwe. Później były już 
mecze w fazie play off i pokazaliśmy, że 
jesteśmy mocnym zespołem. Byliśmy 
wymagającym rywalem dla naszych 
przeciwników i walczyliśmy do samego 
końca o złoty medal – podkreśla Jaro-
sław Hampel, żużlowiec Motoru Lublin. 
– Sportowo było to wszystko bardzo 
trudne, ale uważam, że dla naszej dru-
żyny był to sezon bardzo udany.

Twierdza Z5
Lubelscy zawodnicy podkreślają, że 
atutem stadionu przy Alejach Zyg-
muntowskich, tak zwanej w środowi-
sku kibiców twierdzy Z5, jest przede 
wszystkim twardy tor, na którym na-
wet mistrzowie mają problemy z do-
pasowaniem motocykli. Dzięki temu 
przez cały sezon żadna drużyna gości 
tu nie wygrała. Padł tylko jeden remis 
i był on w meczu finałowym z Betard 
Spartą Wrocław.

– Ten tor w Lublinie jest specyficz-
ny i inny niż wszystkie wcześniejsze. 
Kiedy jeszcze nie byłem zawodnikiem 
Motoru i przyjeżdżałem do Lublina, to 
tutaj nigdy nie było łatwo się dopaso-
wać. Drużyna przyjezdna zawsze cięż-
ko się tu odnajduje, co nam bardzo 
sprzyja. Możemy być tak silną drużyną 

przez to, że mamy bardzo powtarzalny 
tor, co jest niezwykle ważne – wyjaśnia 
Dominik Kubera, który w Motorze Lu-
blin jeździ od tego sezonu. Zawodnik 
zaznacza również, że odejście z macie-
rzystego klubu w Lesznie było najlep-
szą zawodową decyzją.

– Chcieliśmy wygrywać przede 
wszystkim mecze u siebie i na wy-
jeździe tam, gdzie się uda. To dopro-
wadziło do tego, że rundę zasadniczą 
zakończyliśmy na drugim miejscu. Póź-
niej w play offach powtórzyliśmy to 
miejsce, zdobywając srebrny medal – 
podkreśla Jacek Ziółkowski, manager 
Motoru Lublin.

Kubera oprócz tego, że prezento-
wał świetną formę w rozgrywkach li-
gowych, wystartował również z „Dziką 
Kartą” w cyklu Grand Prix. – Turniej 
Grand Prix to były dwa dni, o których 

mogłem tylko pomarzyć, a w tym ro-
ku miałem okazję w nim wystartować. 
Myślę, że Grand Prix dało mi dużą szan-
sę rozwoju i pokazania się. To było nie-
samowite uczucie. Przed zawodami 
zakładałem sobie, że jak wejdę do pół-
finału, to będzie mój cel i będę bardzo 
szczęśliwy, a tutaj były dwa dni super 
zawodów – wspomina. – Przed zawo-
dami tego toru nawet nie musiałem 
oglądać. Wiedziałem, jak się zachowuje 
i pod to ustawialiśmy motocykl. Po tych 
zawodach usiadłem i powiedziałem, że 
w końcu znalazłem ten domowy tor, na 
którym czuję się świetnie – dodaje.

– Jeździmy na bardzo specyficz-
nym torze, najtrudniejszym w PGE Eks-
tralidze, bo nie każdemu on pasuje. My 
natomiast znamy go doskonale i cza-
sami mamy tylko problem, jeśli chodzi 
o sprzęt, żeby wszystko było dobrze do-

3
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pasowane. Byliśmy dość kompletnym 
zespołem i mogę śmiało powiedzieć, 
że w tych najważniejszych, finałowych 
meczach, choć startowaliśmy bez na-
szego lidera Grigorija Łaguty i z mocno 
poobijanymi juniorami, stanęliśmy na 
wysokości zadania – podkreśla Hampel.

Trudne momenty
Jak to w sporcie bywa, zwycięstwo cie-
szy, ale porażki również nie pozostają 
bez śladu. – Najtrudniejszym momen-
tem była porażka w Częstochowie. 
Może nie tyle sama porażka, ale jej roz-
miar. To było coś, czego się nie spodzie-
waliśmy. Nie mówię, że liczyliśmy na 
wygraną, ale tak wysoka porażka (56 
do 34 – przyp. red.) pokrzyżowała nam 
trochę plany. Staraliśmy się nie dopusz-
czać do siebie takiej myśli, że coś się 

nie udało, tylko realizować zamierzone 
cele – wspomina Jacek Ziółkowski, ma-
nager Motoru Lublin.

– Najtrudniejsze były momenty, 
gdzie były przegrane mecze, ale sta-
raliśmy się wyciągać z nich wnioski 
i nie popełniać błędów po raz drugi – 
stwierdza Maciej Kuciapa, trener Mo-
toru Lublin. – Trudne były też kontuzje 
i upadki, które miały miejsce przed 
ważnymi meczami. A tych było sporo, 
bo między innymi w meczu półfinało-
wym w Lublinie, w którym Motor po-
jechał z Moje Bermudy Stalą Gorzów, 
w 11. biegu poważnemu wypadkowi 
uległ kapitan Koziołków Grigorij Ła-
guta. Wypadek był na tyle poważny, że 
Rosjanina nie zobaczyliśmy już wię-
cej na torze w sezonie. Swoją drużynę 
wspierał jedynie z trybun.

Przed finałem poobijani byli rów-
nież juniorzy – debiutujący w PGE 
Ekstralidze Mateusz Cierniak i Wiktor 
Lampart. Cierniak skarżył się na kon-
tuzję nogi, której nabawił się podczas 
upadku w 2. Finale Indywidualnych Mi-
strzostw Świata Juniorów w Krośnie, 
a Lampart na uraz barku podczas mło-
dzieżowych zawodów w Częstochowie.

Wielki finał
W pierwszym meczu finałowym Motor 
zremisował ze Spartą Wrocław 45 do 
45. Mecz został rozegrany na stadionie 
w Lublinie. Drugi mecz zawodnicy po-
jechali we Wrocławiu. Tam spotkanie 
zakończyli wynikiem 40 do 50.

– Przegraliśmy ten finał nieznacz-
ną ilością punktów, więc mam nadzie-
ję, że w kontekście przyszłego roku jest 

to bardzo dobry znak. Życzyłbym sobie, 
żeby w przyszłym sezonie również mo-
ja drużyna była tak zgrana i mocna – 
mówi Kubera.

– Jeździło mi się bardzo dobrze. By-
ły lepsze i gorsze momenty, ale uważam, 
że sezon był bardzo dobry – podczas 
spotkania mówił fanom Wiktor Lam-
part, junior Motoru Lublin.

– Mecz finałowy to był genialny 
mecz. To było jedno wielkie promocyj-
ne widowisko naszego miasta, kibiców 
i drużyny, tego, jacy my jesteśmy. Każ-
dy wie, że lubelscy kibice są najfajniej-
si i że być w Lublinie i stąd pochodzić, 
to jest ogromny przywilej. Kiedy wyda-
je mi się, że już daliśmy z siebie wszyst-
ko, to wtedy przychodzi taki mecz, jak 
ten z Wrocławiem, gdzie znowu wszy-
scy łapią się za głowę i mówią: wow, te-
go jeszcze nie było! Ale jest (śmiech) 
– podkreśla Dryła.

Wszyscy rozmówcy podkreślają, że 
Motor ma wyrównaną drużynę. – Kiedy 
punktowali wszyscy zawodnicy, wtedy 
wygrywaliśmy spotkanie. To, że byliśmy 
równą drużyną, zadecydowało o tym, iż 
znaleźliśmy się w wielkim finale. Jeste-
śmy szczęśliwi z tego powodu, że uda-
ło nam się, po pierwsze, awansować do 
play offów, by potem znaleźć się w finale 
i osiągnąć taki sukces, którym jest srebr-
ny medal. Walczyliśmy o złoto, ale dru-
żyna z Wrocławia była mocniejsza i im 
się to należało. Jesteśmy bardzo szczę-
śliwi, że mamy to srebro i na pewno to 
duża motywacja do dalszej pracy. Mam 
nadzieję, że w przyszłym roku będzie 
kolejny finał, ale na pewno nie będzie ła-
two – uważa trener żużlowców.

4
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Sezon 2022
– Plan na przyszły sezon na pewno zo-
stanie szybko nakreślony z trenerem 
i managerem. W najbliższym czasie bę-
dziemy o tym wszystkim dyskutować. 
Uważam, że po tak udanym sezonie po-
przeczka została postawiona wysoko 
i chcielibyśmy się ponownie włączyć 
w walkę o złoty medal – zaznacza Do-
minik Kubera.

– Przede wszystkim w przyszłym 
sezonie chcemy znaleźć się w play of-
fach, a potem walczyć o to, by móc ry-
walizować o medale – planuje Kuciapa.

Pewne jest już, że drużynę Motoru 
opuści Krzysztof Buczkowski, którego 
forma zachwycała przede wszystkim 
podczas ostatnich spotkań. – Jakieś ru-
chy zostały poczynione, ale na razie 
cieszę się z tego, że jestem z wami i że 
mogę dziękować za wsparcie w całym 
sezonie – mówił Krzysztof Buczkow-
ski podczas pożegnalnego spotkania 
z lubelskimi kibicami. – Będzie dobrze! 
Dziękuję kibicom za cały sezon. Jeste-
ście znakomici! – nie krył radości.

Apetyt rośnie w miarę jedzenia. 
– Do tej pory przez pięć ostatnich lat 
każdy sezon był lepszy od poprzednie-
go. Teraz, żeby sezon 2022 był lepszy, 
musielibyśmy zdobyć złoto (śmiech). 
Oczywiście, będziemy walczyć, by być 
w pierwszej czwórce najlepszych dru-
żyn żużlowych – zaznacza Ziółkowski.

– Jako drużyna mamy jeszcze rezer-
wy. Myślę, że jeżeli to wszystko zagra, 
będziemy naprawdę bardzo silni – do-
daje Kubera.

Diabeł tkwi w kibicach

Kibice z Lublina są uznawani za najlep-
szych kibiców w całej lidze. Nie chodzi 
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tu tylko o głośny doping na stadionie, 
ale przede wszystkim o kulturę wobec 
siebie i wobec kibiców drużyny prze-
ciwnej.

– Jestem pełen podziwu dla kibiców 
i ludzi, którzy przychodzą na stadion. 
Czegoś takiego jeszcze nie doświad-
czyłem w mojej przygodzie żużlowej. 
W Lublinie zobaczyłem, jak można ki-
bicować z kulturą i z takim wdziękiem. 
Jestem bardzo mile zaskoczony, bo to 
jest coś niesamowitego. Taki doping na 

pewno nam pomaga – podkreśla Domi-
nika Kubera.

Lubelscy kibice są również wyróż-
niani za swoją pomysłowość. Jako je-
dyni dopingowali swoich zawodników 
z wynajętych podnośników. Pomysł ten 
szybko zyskał popularność, a lubelski 
Motor opisywany był w mediach na ca-
łym świecie.

– Strasznie długo czekaliśmy na 
sukcesy żużlowe. Najpierw w latach 
90. był boom na żużel i pełen stadion. 

Potem przyszły chude lata, które spo-
wodowały, że byliśmy strasznie głod-
ni sukcesu. Patrzyliśmy, jak nasza 
drużyna się buduje i pnie po szczeblach 
pierwszej ligi, osiąga sukces i utrzymu-
je się w Ekstralidze, czyli w najtrudniej-
szej lidze świata. To napędza kibiców. 
I myślę, że tych kibiców mogłoby być 
na stadionie trzy razy więcej – mówił 
w wywiadzie dla portalu Lubelski.pl 
Marcin Wójcik z Kabaretu Ani Mru Mru, 
wielki kibic żużla.

Na czym polega ten fenomen lubel-
skich kibiców? – Gdyby było to takie 
proste, to w każdym mieście próbowa-
no by ten fenomen powtórzyć (śmiech). 
Są emocje i sporty wyjątkowe i mamy 
wielkie szczęście, że możemy to prze-
żywać – zaznacza Tomasz Dryła. – Nie 
każdemu jest to dane i mówię tu o gru-
pie kibiców, o mieście i o sporcie, więc 
to jest coś pięknego. Wielu nam zazdro-
ści i mówi, iż to tylko sen i że się kie-
dyś obudzimy, ale obyśmy się obudzili 
jak najpóźniej. Śnijmy ten sen, bawmy 
się tym i cieszmy się tym szczęściem. 
To jest doświadczenie pokoleniowe – 
podsumowuje.

Dominika Polonis
dominika@lubelski.pl

Zdjęcia: 1. Motor Lublin został wicemistrzem Polski na żużlu 2. Żużlowcy dziękowali kibicom na placu Teatralnym 
3–5. To był pełen emocji sezon 6–7. Nasza drużyna nie przegrała żadnego meczu w Lublinie 8–9. Wielkim atutem 

Motoru jest wyrównana drużyna 10. … oraz piękne podprowadzające 11–14. Wyjątkowy doping zapewniali wierni 
kibice żużla Fot. Dominika Polonis, Przemek Gąbka, Materiały Motoru Lublin
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DUMNY SPONSOR
LUBELSKIEGO ŻUŻLA

Gratulujemy naszym żużlowcom 
wicemistrzostwa Polski! Podczas całego  
sezonu KOM-EKO S.A. wspierała klub  

Motor Lublin we właściwym przygotowaniu  
toru przy Al. Zygmuntowskich. Nasza misja  
powiodła się. Dziękujemy klubowi za zaufanie,  
kibicom za wyjątkowy doping, a zawodnikom  
za niezapomniane emocje żużlowe!

Jesteśmy dumni, że jako KOM-EKO mogliśmy dołożyć 
cegiełkę do tego historycznego sukcesu, a podczas 
meczów żużlowych promować naszą bezpłatną 
aplikację ekoAPP stworzoną dla mieszkańców Lublina.

Marcin Benbenek
prezes zarządu KOM-EKO S.A.
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#LUBELSKI NA ZDROWIE/PROFILAKTYKA

BADAJ WZROK

RECEPTA  
NA ZDROWE 

OCZY

Odczucie suchych i zmęczonych 
oczu, bóle głowy lub pogorsze-
nie ostrości widzenia są przez 

nas często bagatelizowane, a to wła-
śnie one powinny skłonić do regular-
nego badania wzroku.

– Odpowiednia kondycja naszego 
wzroku ma wpływ na cały nasz orga-
nizm i samopoczucie. Nieskorygowana 

wada może powodować jej pogłębie-
nie, zapalenie spojówek, czy gorsze 
wyniki w nauce lub pracy – tłuma-
czy Jarosław Wieczorek, dyplomowa-
ny optometrysta z Pracowni Optycznej 
CIESZY OCZY.
Rodzicom bywa trudno zauważyć 
pierwsze oznaki wady wzroku u dzie-
ci. – Zwróćmy uwagę, czy dziecko nie 

WZROK TO NAJWAŻNIEJSZY ZMYSŁ CZŁOWIEKA. DOSTARCZA 
NAJWIĘCEJ DANYCH O OTACZAJĄCYM NAS ŚWIECIE. TO 

DLATEGO NASZE OCZY ZASŁUGUJĄ NA SZCZEGÓLNĄ 
TROSKĘ.

siada zbyt blisko ekranu, nie rezygnu-
je z aktywnych zabaw z rówieśnikami 
albo wykazuje niechęć do chodzenia 
do szkoły, co przekłada się na słabsze 
oceny. Takie zachowanie powinno nas 
skłonić do wizyty w gabinecie – prze-
strzega optometrysta.

Okulary, soczewki czy laser?
– Wybór metody korekcji to sprawa 
indywidualna. Jedni stwierdzą, że co-
dzienne nakładanie i zdejmowanie 
soczewek kontaktowych, a także pielę-
gnacja zajmą zbyt wiele czasu i wybio-
rą okulary. Inni postawią na swobodę 
i zrezygnują z okularów kosztem po-
święcenia kilku minut na codzienną 
obsługę soczewek. Niektórzy zdecydu-
ją się na ortokorekcję, czyli zakładanie 
specjalnych soczewek przed snem, aby 
w nocy modelować geometrię rogów-
ki – wyjaśnia ekspert. – Jeszcze innym 
rozwiązaniem jest zabieg chirurgii re-
frakcyjnej, gdzie przy użyciu lasera 
usuwane są wady wzroku. Oczywiście, 
każda z metod ma swoje wady i zalety, 
o których pacjent powinien porozma-
wiać ze specjalistą – dodaje.

Progresy dla każdego
Osoby, które zauważają pogorszenie 
ostrości widzenia z bliska, np. pod-
czas czytania, mogą zdecydować się 
na szkła progresywne. – Możemy nosić 
jedne okulary i cieszyć się komfortem 
widzenia na każdą odległość w zależ-
ności od naszych potrzeb wzrokowych 
– zaznacza Jarosław Wieczorek.

Szkła te w górnej części korygują 
wadę do dali, w dolnej do bliskich od-
ległości, a środkowa część ma pomóc 
w płynnym przejściu pomiędzy korek-
cjami. Dodatkowo mogą one reagować 
na zmienne warunki oświetlenia, w po-
mieszczeniach są przezroczyste, a na 
słońcu zabarwiają się i chronią nasz 
wzrok przed nadmiernym naświetle-
niem.

Higiena wzroku
Bardzo ważne jest zarządzanie czasem 
przed ekranem. Przydatną praktyką 
jest zasada 20-20-20: na każde 20 mi-
nut spędzonych na korzystaniu z ekra-
nu należy przez 20 sekund odwracać 
wzrok na element w odległości 20 stóp 
(ok. 6 metrów). – Mówiąc o „higienie 
wzroku”, oprócz stosowania przerw 
i ćwiczeń relaksacyjnych, bardzo waż-
ne jest systematyczne zgłaszanie się 
na badanie wzroku oraz stosowanie 
odpowiedniej korekcji – doradza nasz 
ekspert.
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WOLNE MEDIA

Co dalej  
z czwartą władzą?

#LUBELSKI I ŚWIAT/SPOŁECZEŃSTWO
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Media to czwarta władza. Czy to 
nadal aktualne?
ID: Media mogą budować potęgę 
i mogą niszczyć – tak w kontekście jed-
nej osoby, jak i grup, przedsiębiorstw 
czy partii politycznych. Dlatego istotne 
jest z jednej strony przestrzeganie ety-
ki dziennikarskiej, a z drugiej poszano-
wanie prawa, niewywieranie nacisku 
na dziennikarzy, tworzenie komunika-
tów medialnych zgodnie z prawdą, uni-
kanie manipulacji i propagandy.

Media odgrywają też ogromną ro-
lę w przypadku sytuacji kryzysowych. 
Dotyczy to zarówno mediów tradycyj-
nych, jak i tzw. nowych mediów – tj. In-
ternetu. Niewiele osób wie, że podczas 
powodzi w 1997 roku w Polsce powstał 
swoisty prototyp serwisów społeczno-
ściowych. A stało się to za sprawą stwo-
rzonego wtedy systemu pozwalającego 
na wymianę treści SMS, który miał słu-
żyć pozyskiwaniu informacji na temat 
osób potrzebujących pomocy. Tego ty-
pu praktyki wzmacniają struktury spo-
łeczne, budują demokrację, pozwalają 
nieść faktyczną i realną pomoc. 

Czy myśli pani, że w mediach 
pojawia się za dużo propagandy? 
Czy to jeszcze treści opiniotwórcze?
ID: Propaganda rozumiana jako dzia-
łania polityków lub elit zmierzające do 
ukształtowania określonych poglądów 

nigdy nie jest zjawiskiem pozytyw-
nym. Niesie szereg zagrożeń i ob-

niża poziom dyskursu. Ale sama 
propaganda może przybierać 

różne oblicza – od transmisji 
wystąpienia danego polityka, 
przez emisję ocieplającego 
wizerunek wyreżyserowa-
nego wywiadu, aż po stoso-
wanie sprytnie wplecionych 

do wypowiedzi haseł czy tzw. 
„pasków grozy”.

Niestety, w ostatnich la-
tach stajemy się świadkami 

stosowania coraz to szerzej zakro-
jonych działań propagandowych. Wy-

korzystywane obecnie techniki stają 
w sprzeczności z etyką dziennikarzy, 

dla których praca nie powinna być tyl-
ko aktywnością zawodową, a misją. 
W stacjach telewizyjnych pojawiają się 
aktorzy, którzy odgrywają rolę eksper-
tów, świadków czy ofiar. Dziennikarze 
tworzą materiały, w których preparują 
i kreują rzeczywistość. Materiały wideo 
montowane są w służbie danej tezie.

Oddalamy się od debat publicz-
nych, rzetelności i obiektywizmu. Je-
śli zaś chodzi o treści opiniotwórcze, 
to choć z założenia powinny one cha-
rakteryzować się neutralnością, nie 
zawsze ta zasada jest przestrzegana. 
Tyczy się to także prasy. Dlatego tak 
ważna jest świadomość aktualnych 
praktyk medialnych i krytyczne podej-
ście do prezentowanych treści. 

Czy manipulacja w mediach to 
dzisiaj częste zjawisko?
ID: Niestety coraz częstsze. Zadziwia-
jące jest to, że mimo znanych nam 
z historii praktyk propagandowych 
i jednoznacznej negatywnej oceny wo-
bec cenzury i praktyk manipulacyjnych, 
nie dostrzegamy obecnego problemu 
nierzetelności dziennikarskiej. Ta z ko-
lei staje się coraz powszechniejsza, za-
równo w prasie, stacjach telewizyjnych, 
jak i – a może przede wszystkim – w In-
ternecie.

Żyjemy w czasach rewolucji cyfro-
wej, a nasze społeczeństwo aspiruje do 
bycia określanym jako społeczeństwo 
informacyjne. Tymczasem karmimy 
się niesprawdzonymi treściami publi-
kowanymi przez anonimowych inter-
nautów, bezkrytycznie przyjmujemy 
serwowany nam przez telewizję obraz 
świata. Mamy problem z odróżnieniem 
informacji od opinii, a często zwyczaj-
nie nie chcemy tej różnicy zauważyć.

To dlatego coraz częściej spotykamy 
się z narzucaniem poglądów niczego 
nieświadomym widzom?
ID: Tego typu praktyki pojawiały się 
i w przeszłości. Dzisiaj jednak, z jednej 
strony, tempo życia i brak czasu na we-
ryfikację treści, a z drugiej – brak edu-
kacji w zakresie mediów i bezkrytyczne 

Stosowane obecnie 
techniki stoją 

w sprzeczności z etyką 
dziennikarzy, dla 
których praca nie 

powinna być  
tylko aktywnością 

zawodową, a misją

RADIO, TELEWIZJA, PRASA, INTERNET – MASS MEDIA 
STANOWIĄ WAŻNY ELEMENT NASZEJ KULTURY. 

POZWALAJĄ NAM WIDZIEĆ ŚWIAT, DO KTÓREGO NIE 
JESTEŚMY W STANIE DOTRZEĆ SAMI. JEDNAK CO SIĘ MOŻE 

STAĆ, GDY PRZEKAZ, KTÓRY DOSTANIEMY, BĘDZIE „JEDYNYM 
SŁUSZNYM”? O MEDIACH I ICH ROLI W SPOŁECZEŃSTWIE 

OPOWIADA DR ILONA DĄBROWSKA Z UMCS.
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do nich podejście, powodują, że społe-
czeństwo jest bardziej podatne na takie 
komunikaty. Ileż prościej jest otrzymać 
gotową wizję świata, niż samemu decy-
dować o tym, co jest właściwe, a co nie. 
Ilu z wyborców czyta programy partii 
politycznych przed pójściem na wybo-
ry? Dużo łatwiej jest włączyć telewizor 
i na podstawie prezentowanych w da-
nej stacji treści podjąć decyzję. Tym-
czasem koncerny medialne doskonale 
zdają sobie sprawę ze swojego wpływu 
na opinię publiczną. Tę świadomość 
mają także politycy. Nie bez powodu 
media wciąż są określane przecież mia-
nem czwartej władzy.

Jakie oblicza przybiera ta 
współczesna manipulacja?
ID: Bardzo różne. Wspomniałam 
o dziennikarstwie śledczym – nieste-
ty, nawet w  tym obszarze nie braku-
je i złych praktyk – naciągania faktów, 

tworzenia materiałów pod tezę, czy 
agresywnych prowokacji. Jakiś czas 
temu wszyscy zachłysnęliśmy się moż-
liwościami Internetu. Cudowny wyna-
lazek wypluwał nam setki odpowiedzi 
na każde pytanie. Traktowaliśmy sieć 
jako studnię wiedzy bez dna. Dziś 
wiemy, że nie ma jednego Internetu, 
a funkcjonujące w wyszukiwarkach al-
gorytmy decydują za nas, o tym, co za 
chwilę przeczytamy lub zobaczymy. 
Tak działa bowiem zjawisko bańki in-
formacyjnej

Co to takiego?
ID: W wielkim skrócie – mechanizm 
ten polega na „dopasowywaniu” in-
ternetowych treści względem naszych 
poprzednich zachowań w sieci. Je-
śli szukała pani w Internecie butów, 
przez najbliższy czas proszę spodzie-
wać się reklam obuwia. Jeśli szukała 
pani informacji o partii X, w przyszło-

ści właśnie poczynania tej partii będą 
pani serwowane w pierwszej kolejno-
ści. Systemy tworzą nasze wirtualne 
profile, a algorytmy niczego nie zapo-
minają. Tym samym widzimy zaledwie 
część treści, do których moglibyśmy 
dotrzeć. Bańka informacyjna zamyka 
nas w kręgu informacji dla nas „wy-
godnych”, treści, które lubimy, inicja-
tyw, które popieramy. Jest nam w tej 
bańce miło, jednak tracimy perspekty-
wę i często także kontekst.

Kolejna pułapka związana jest 
z tak zwanym dziennikarstwem oby-
watelskim. Jeszcze do niedawna wy-
dawało nam się, że jeżeli dana treść, 
np. nagranie, została opublikowana 
przez naocznego świadka, z całą pew-
nością jest prawdziwa. Tymczasem 
w sieci coraz częściej pojawia się deep 
fake – doskonale spreparowane nagra-
nie, w którym niemal niemożliwe staje 
się odróżnienie prawdziwego nagra-

Paradoksalnie  
w epoce informacji 

największym 
problemem staje się 
dotarcie do prawdy
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nia od cyfrowo spreparowanego. Ma-
jąc do dyspozycji tego typu narzędzia, 
manipulacja informacjami wchodzi na 
zupełnie inny poziom. Okazuje się za-
tem, że paradoksalnie w epoce infor-
macji największym problemem staje 
się dotarcie do prawdy.

Jak zatem powinny funkcjonować 
wolne media i czy to jeszcze 
możliwe?
ID: Media to, jak wiemy, środki maso-
wego przekazu. Kiedy zatem mówimy 
o wolnych mediach, myślimy o nie-
zależnych środkach masowego prze-
kazu. Tylko niezależnych od kogo lub 
czego? Na czym dokładnie ta niezależ-
ność miałaby polegać? I tu zaczyna się 
problem. Część społeczeństwa wolność 
mediów rozumie jako nieograniczoną 
wolności wypowiedzi, tj. zezwolenie na 
prezentowanie np. treści bardzo bru-
talnych, kontrowersyjnych, wulgaryza-
cję języka itd.

W tym ujęciu oczywisty staje się 
nasz sprzeciw. Nie chcemy mediów 
zbrutalizowanych. Pragniemy otrzymy-
wać informacje prawdziwe, potwier-
dzone, rzetelne i pełne. Co zatem kryje 
się pod określeniem wolne media? Wol-
ność w rozumieniu ich niezależności 
wobec określonych grup interesów. Ak-
tualnie w kontekście polskich mediów, 
główny dylemat stanowi określenie 
granic ingerencji władzy. Wolne media 
są składową częścią demokracji, nie-
którzy twierdzą wręcz, że wolne media 
bez demokracji nie istnieją, a demokra-
cja nie istnieje z kolei bez niezależnych 
mediów. Znaleźliśmy się dzisiaj w mo-
mencie, kiedy coraz częściej zadajemy 
pytanie nie o to, jak powinny funkcjono-
wać wolne media, tylko raczej: dlaczego 
tak ważne jest, aby istniały.

Na części naszej wschodniej granicy 
wprowadzono stan wyjątkowy. 
Dziennikarzom zabroniono wstępu 
na objęty nim teren, a obywatele 
znają sytuację tylko ze słów rządu. 
To komfortowa sytuacja?
ID: W tym przypadku mamy problem 
związany z brakiem informacji i wpro-
wadzaniem chaosu informacyjnego. 
Nie otrzymując wiadomości na temat 

ILONA DĄBROWSKA
 Adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa 

w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej 
i Mediach, na Wydziale Politologii 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu  
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
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danego wydarzenia, zwyczajnie nie 
mamy świadomości, że ono się dzieje. 
Skoro o nim nie wiemy – nie reagujemy. 
Nie wiemy, że komuś dzieje się krzyw-
da, nie wiemy, że ktoś potrzebuje po-
mocy itd. Jeżeli pustkę informacyjną 
zaczynają wypełniać narracje kseno-
fobiczne, nie trudno jest domyślić się, 
jakie nastroje zaczną panować w społe-
czeństwie. Dlatego m.in. tak ważna jest 
praca dziennikarzy śledczych i progra-
mów interwencyjnych, ale w pierwszej 
kolejności muszą mieć oni możliwość 
pracy.

Na Węgrzech nie ma już prawie 
żadnych niezależnych mediów. Jaki 
jest tego efekt?
ID: W sytuacji istnienia jedynie me-
diów sterowanych centralnie zostaje-
my z jednym, niepodlegającym dyskusji 

przekazem. Stajemy się bezbronni, po-
zbawieni prawa głosu i sprzeciwu. To 
komfortowa sytuacja dla obozu rzą-
dzącego. Brak głosów krytyki, brak 
konfrontacji, brak protestów. Podczas 
drugiej wojny światowej Josef Goeb-
bels uznał film za idealny środek prze-
kazu, który znakomicie posłuży celom 
propagandowym. Dzisiaj narzędzi, któ-
re mogą zostać wykorzystane w ra-
mach propagandy, jest znacznie więcej 
i choć w pierwszej kolejności myślimy 
tu o Internecie, to, jak się okazuje, także 
media tradycyjne są do tego wykorzy-
stywane. Monopol w zakresie mediów 
to sytuacja wręcz wymarzona. Taki 
stan rzeczy jest jednak daleki od norm 
demokratycznych.

W Polsce władza chciała wprowadzić 
ustawę, tzw. lex TVN. Czy można to 

Aleksandra Waśkowicz
aleksandra@lubelski.pl

Fot. Aleksandra Waśkowicz, Pexels

uznać za krok ku temu, żeby wolne 
media przestały istnieć również 
w naszym kraju?
ID: Z całą pewnością był to krok ku 
utrudnieniu funkcjonowania stacji, 
która prezentuje treści, delikatnie mó-
wiąc, niewpisujące się w wizję obrazu 
świata partii rządzącej. Wokół ustawy 
pojawiało się bardzo wiele spekula-
cji. Finalnie, jak wiemy, TVN otrzymał 
przedłużenie koncesji, co było zresz-
tą nieuniknione, gdyż struktura stacji 
jest w pełni zgodna z obowiązującym 
prawem polskim. Dobrze, że w kon-
tekście tych działań, w przestrzeni 
społecznej pojawiły się dyskusje na te-
mat wolności mediów, a problem inge-
rencji władzy w sferę medialną został 
dostrzeżony także na arenie międzyna-
rodowej.

Wynik dotychczasowych zakusów 
jest jednak taki, że KRRiT stworzyła 
uchwałę, w której stwierdziła, że TVN 
narusza prawo, a chwilę później przy-
znała koncesję. Ale warto dodać, że 
to nie pierwsze działanie tego typu. 
O tym, jak wrażliwe jest ucho aktual-
nej władzy, przekonali się redaktorzy 
radiowej Trójki, gdzie piosenka Kazika 
Staszewskiego pt. „Twój ból jest więk-
szy niż mój” wywołała lawinę zwolnień 
i zmian, w efekcie których – czego nie 
przewidziano – mamy na rynku me-
dialnym dwie nowe stacje radiowe.

A co z prasą? Czy na tym rynku 
widać zapędy, by ingerować w wolne 
media?
ID: Mówimy o przejęciu przez polski 
koncern naftowy Orlen niemieckiego 
koncernu Polska Press, co miało miej-
sce w grudniu 2020 roku. Tym samym 
przejęto wydawnictwo posiadające 20 
z 24 wydawanych w Polsce dzienników 
regionalnych, blisko 120 tygodników 
lokalnych oraz 500 witryn interneto-
wych. Ta transakcja to dostęp do bli-
sko 17,5 miliona użytkowników portali 
internetowych. Proszę wyobrazić so-
bie tę skalę. Przejęcie w tym przypad-
ku oznacza przyjęcie pod państwową 
kontrolę – tutaj chyba dodatkowy ko-
mentarz jest już zbędny. Wszystkie te 
działania są przykładami na to, jak da-
leko są w stanie posunąć się konkretne 
ugrupowania polityczne, by utrzymać 
władzę.

#LUBELSKI I ŚWIAT/SPOŁECZEŃSTWO
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ZIARNO ORKISZU
jest najzdrowszym ze zbóż i jednym z trzech 
produktów w stu procentach przyswajalnych 
i dobrze tolerowanych przez ludzki organizm. 
Mąka orkiszowa jest bogatsza w makro- 
i mikroelementy od mąki pszennej. 

ZDROWY CHLEB 
Z PŁASKURKI

płaskurka to odmiana pszenicy. Zawiera bardzo 
dużo białka i składników mineralnych, które 
mogą nadać produktom ciemniejszą barwę. 
Spożywanie ziarna płaskurki redukuje poziom 
cholesterolu i równoważą poziom glukozy we 
krwi, chroniąc przed cukrzycą typu 2.

TU KUPISZ CHLEBEK
Z uwagi na wydłużony czas produkcji, 
zamówienia należy składać telefonicznie lub 
mailowo, tel. +48 602 439 321
e-mail: piekarniaorkiszowa@gmail.com

PIEKARNIA ORKISZOWA  
W LUBLINIE

CHLEB, ŻE 
PALCE LIZAĆ!
Na pomysł otwarcia rzemieśl-

niczej piekarni orkiszowej 
w Lublinie, w której chleb jest 

produkowany w pełni z orkiszu, wpadł 
w 2019 roku Tomasz Berbeć. – Swo-
je wyroby produkuję według starych, 
sprawdzonych receptur, łącząc tradycję 
z nowoczesnością. Pieczywo wypiekam 
na bazie 100% prastarych odmian or-
kiszu – tłumaczy.

Orkisz zachował swoją pierwot-
ną formę, ponieważ w odróżnieniu 
od innych zbóż nie poddaje się mody-
fikacjom genetycznym. – W piekarni 
stawiam na dobre jakościowo pro-
dukty, dlatego też stosuję tradycyjne 
metody wypieku pieczywa. Ciasto wy-
rabiam w dwóch etapach: maszynowo 
i ręcznie, co pozwala na większą do-
kładność – wyjaśnia Tomasz Berbeć, 
właściciel piekarni.

Przedsiębiorca nie tylko sam do-
gląda wszystkich wypieków, ale dba 
o najwyższą jakość każdego chleba. – 

Mam świadomość, że chleb to podsta-
wowy posiłek, który gości codziennie 
na naszych stołach, dlatego dokładam 
wszelkich starań, by smakował wyjąt-
kowo. Czuwam nad całą produkcją, 
przygotowując ciasto, sprawdzając 
czas wypieku i dowożąc gotowe chleb-
ki do moich klientów – zapewnia wła-
ściciel.

W piekarni Tomasza Berbecia ku-
pimy chleb czysty bez dodatków, ale 
także ze słonecznikiem, z dynią, sie-
mieniem lnianym, miksem ziaren, żu-
rawiną, śliwką, orzechem włoskim 
i kozieradką.

– Ostatnio do swojej oferty doda-
łem chleb z płaskurki – podkreśla pan 
Tomasz. – Płaskurka jest bardzo od-
porna na choroby, szkodniki i niedo-
godności klimatyczne. Podobnie jak 
orkisz nie wymaga stosowania na-
wozów, pestycydów czy chemicznych 
środków ochrony roślin. Dlatego takie 
pieczywo jest bardzo zdrowe.
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# LUBELSKI RYNEK MIESZKANIOWY/INWESTYCJE

APARTAMENTY ART DECO SPOKOJNA 10

MIESZKANIE NA PODDASZU 
W LOFTOWYM KLIMACIE

PRZY ULICY SPOKOJNEJ 10  
W LUBLINIE POWSTAJE 

PRESTIŻOWA INWESTYCJA. 
ZABYTKOWY BUDYNEK 

DAWNEJ SZKOŁY ZMIENI SIĘ 
W NOWOCZESNE APARTAMENTY 

ART DECO.  
NA CZWARTYM PIĘTRZE DLA 

WYJĄTKOWYCH KLIENTÓW 
ZAPLANOWANO KLIMATYCZNE 

MIESZKANIA ZE SKOSAMI, 
KTÓRE POZWOLĄ NA 

KREATYWNE ZAARANŻOWANIE 
PRZESTRZENI.
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Takiej inwestycji na lubelskim 
rynku jeszcze nie było. W histo-
rycznym budynku z ubiegłego 

wieku powstają nowoczesne Aparta-
menty Art Deco. Blisko stuletnia kamie-
nica zostanie odrestaurowana i stanie 
się wizytówką Lublina. Jej historycz-
ny charakter podkreślą m.in. odwzo-
rowane detale architektoniczne na 
elewacji, ponadstandardowa wysokość 
kondygnacji i duże okna. Na ostatnim, 
czwartym piętrze budynku znajdują 
się wyjątkowe mieszkania ze skosami, 
które można urządzić w nowoczesnym 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ 
APARTAMENTY ART DECO
•	 wyjątkowy	charakter	budynku
•	 grube	mury	z	prawdziwej	cegły
•	 wysokie	mieszkania
•	 duże	okna
•	 podwyższony	standard
•	 podziemny	parking
•	 atrakcyjna	lokalizacja
•	 spokojna,	prestiżowa	okolica

TU NAS ZNAJDZIESZ
Zachęcamy do kontaktu z naszym biurem 
sprzedaży:
Al. Racławickie 8 lok. 30, 20-037 Lublin
tel. 81 710 80 27
biuro@spokojna10.pl

RYS HISTORYCZNY
Budynek został zaprojektowany 
w 1928 roku przez wybitnego 
architekta miasta Ignacego 
Kędzierskiego z przeznaczeniem 
na szkołę żeńską. Obiekt 
wzniesiono w latach 1929–1933 
jako czterokondygnacyjny 
gmach reprezentujący 
monumentalizm pochodzenia 
klasycystycznego. Do niedawna 
był siedzibą Zespołu Szkół 
Odzieżowo-Włókienniczych. 
Po rewitalizacji będzie pełnił 
funkcję mieszkalną wraz z 
garażem podziemnym.

stylu. – Spośród 10 mieszkań na podda-
szu zostało nam jeszcze kilka wolnych. 
Ich cena za mkw. jest niższa niż pozo-
stałych apartamentów, a możliwości 
aranżacji ogromne – przekonuje Eweli-
na Pilaszewska, dyrektor ds. sprzedaży 
w spółce Helvetia Investment.

Jakie są atuty mieszkań na pod-
daszu? – Poza korzystną ceną, warto 
wskazać na piękne duże okna w po-
łaci dachu oraz ponadprzeciętną wy-
sokość lokali. Niektóre w najwyższym 
punkcie mają nawet 4,5 m wysokości, 
co pozwala pomyśleć o funkcjonalnej 
antresoli, która nada szczególnego cha-
rakteru przestrzeni – wylicza dyr. Pila-
szewska.

Ogromną korzyścią dla kupującego 
jest metraż takiego mieszkania, ponie-
waż płaci za powierzchnię użytkową 
a zyskuje w cenie dodatkową prze-
strzeń. Przy mniejszych ok. 25 mkw. 

mieszkaniach można zyskać dodatko-
we 10 mkw. powierzchni liczonej po 
podłodze, a przy większych ok. 47 mkw.  
nawet do 20 mkw. dodatkowego me-
trażu.

– Mieszkania na poddaszu będą 
również posiadać klimatyzację. Du-
żym atutem są też okna wyposażone 
w solarny zestaw do elektrycznego ste-
rowania oraz czujnik deszczu. Kiedy 
zostawimy otwarte okno, a zacznie pa-
dać deszcz, zostanie ono automatycz-
nie zamknięte. Istnieje też możliwość 
wyposażenia okien połaciowych w ro-
lety zewnętrzne – informuje dyr. Pila-
szewska.

Apartamenty na poddaszu można 
zaaranżować w modnym obecnie sty-
lu loftowym. – Stwarzają wiele możli-
wości dla kreatywnych nowoczesnych 
klientów – uważa przedstawicielka in-
westora.
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MALWINA KOPRON

Nasza Mistrzyni
MALWINA KOPRON OD KILKUNASTU LAT RZUCA MŁOTEM, A SPORT JEST CAŁYM JEJ ŻYCIEM. 

DZIĘKI CIĘŻKIEJ PRACY ZDOBYWA MEDALE NA NAJWAŻNIEJSZYCH ŚWIATOWYCH IMPREZACH. 
HISTORYCZNY SUKCES ODNIOSŁA NA IGRZYSKACH OLIMPIJSKICH W TOKIO, GDZIE ZDOBYŁA 

BRĄZOWY MEDAL. NIE OSIĄGNĘŁABY TEGO WSZYSTKIEGO, GDYBY NIE JEDNA  
Z WAŻNIEJSZYCH OSÓB W JEJ ŻYCIU – UKOCHANY DZIADEK.
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– Od zawsze byłam związana z Puła-
wami i województwem lubelskim. To 
tutaj zaczynałam swoje treningi, tu-
taj cieszyłam się ze swoich pierwszych 
sukcesów i tutaj wracam po każdych 
zawodach i przygotowaniach, żeby zre-
generować się w gronie rodziny i przy-
jaciół – mówi Malwina Kopron.

Tak się zaczęło
W wieku 14 lat była drobną blondyn-
ką i mało kto wierzył, że zacznie rzu-
cać motem. – Śmiali się, że skoczyłam 
na głęboką wodę i wmawiali mi, że so-
bie nie poradzę. Jednak ja wiedziałam, 
że dam radę, bo cały czas był przy mnie 
człowiek, któremu w swojej sportowej 
karierze zawdzięczam wszystko, mój 
dziadek Witold Kopron – mówi z prze-
konaniem Malwina.

Życiową przygodę ze sportem za-
częła właśnie dzięki dziadkowi, który 
został równocześnie jej trenerem. 

– Gdy byłam mała, moi rodzice du-
żo pracowali i po szkole to on się mną 
opiekował. Odkąd pamiętam, prowa-
dził lekkoatletyczną grupę młodzieży, 
a dzięki temu, że zajęcia odbywały się 
po lekcjach, to brałam udział praktycz-
nie w każdych – opowiada sportsmenka.

Po miesiącach siedzenia i przy-
glądania się jak starsi trenują, zaczęła 
skakać po materacach, robić przewro-
ty, rzucać piłką lekarską, biegać przez 
płotki, grać w siatkówkę i koszykówkę. 
– Z miesiąca na miesiąc ukierunkowy-
wałam się w sportach technicznych, za-
interesowałam się rzutem oszczepem 
i rzutem młotem – podkreśla.

Spełnione marzenia
W 2008 roku na Małym Memoriale 

Janusza Kusocińskiego rzucając 42,77 m 
młotem 3-kilogramowym, zajęła trze-
cie miejsce i w ten sposób zdobyła swój 
pierwszy medal.

– To był piękny początek mojej 
sportowej kariery. Pod okiem dziad-
ka doskonaliłam swoje umiejętności, 
a z roku na rok progres był coraz więk-
szy. Zdobywałam złote i brązowe me-
dale na mistrzostwach Polski w rzucie 
młotem i oszczepem. Aż w końcu pod-
jęłam decyzję o skupieniu się tylko 
i wyłącznie na młocie, co doprowadzi-
ło mnie do pamiętnego 2017 roku – 
wspomina nasza mistrzyni.

7 sierpnia 2017 roku zdobywa brą-
zowy medal mistrzostw świata. – Od 
samego początku tych zawodów wie-
działam i czułam, że jestem rewelacyj-
nie przygotowana i że to jest mój czas. 
Wygrałam wtedy eliminacje, rzucając 

w pierwszej kolejce drugi wyniki w ka-
rierze – 74,97 m. W finale w pierwszej 
kolejce posłałam młot na odległość 
74,76 m. I to właśnie ta odległość da-
ła mi brązowy medal. Euforii nie było 
końca – uśmiecha się.

Pot i łzy
Ostatnie dwa sezony były wyjątkowo 
trudne dla młodej zawodniczki. W ze-
szłym roku Malwina przeszła operację. 
Pomogli jej lekarze w puławskim szpi-
talu.

– Miałam operację w mar-
cu i miesięczną przerwę. Wtedy też 
wprowadzano kolejne obostrzenia, od-
woływano zawody i ostatecznie prze-
niesiono Igrzyska, dlatego poprzedni 
sezon był taki trochę na pół gwizdka – 
przyznaje Malwina.

Mimo tych trudności zawodnicz-
ce udało się zakończyć sezon na trze-
cim miejscu w światowych rankingach. 
– Mimo że miałam problemy zdrowot-
ne, były pozamykane stadiony, to bar-

dzo dobrze sobie poradziłam. Dało mi 
to kopa do ciężkiej pracy, bo chciałam, 
żeby dodatkowy rok pomógł mi w peł-
ni odbudować formę. I tak się stało. To 
był naprawdę wspaniały sezon, najlep-
szy w moim życiu – zaznacza.

Podczas przygotowań do tak du-
żej rangi zawodów najważniejsze jest 
przygotowanie fizyczne, ale współ-
praca z psychologiem też ma ogromne 
znaczenie. – Na swoim przykładzie mo-
gę powiedzieć, że podczas mistrzostw 
świata w 2019 roku nie poradziłam so-
bie mentalnie, mimo że byłam świetnie 
przygotowana. Zawiodła głowa, w naj-
ważniejszym momencie poczułam, że 
to się nie uda – mówi.

Po tych zawodach podjęła współ-
pracę z psychologiem Dariuszem No-
wickim. – Jestem bardzo zadowolona, 
bo doszłam do takiego momentu, że 
gdy wchodzę do koła, to nie słyszę kibi-
ców, klaskania i krzyków, tylko jestem 
skoncentrowana na swoim celu. To był 
mój priorytet – wyjaśnia.

4
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Igrzyska w cieniu pandemii 
Do Japonii zawodniczka przyleciała ty-
dzień przed startem. – Po przylocie 
było nam bardzo ciężko się zaaklimaty-
zować. Codziennie było 36 stopni przy 
bardzo dużej wilgotności. Podczas mo-
ich eliminacji było nawet 40 stopni – 
wspomina.

Tegoroczne Igrzyska były bardzo 
specyficzne. – Reżim w wiosce olim-
pijskiej był bardzo duży, po konkursie 
trzeba było jak najszybciej ją opuścić. 
Były sytuacje, że zawodnik nie awanso-
wał do finału i następnego dnia o piątej 
rano miał już przebukowany bilet i wra-
cał do Polski – opowiada Malwina.

Zawodniczka zaznacza jednak, że 
każdy kto jechał na Igrzyska, był przy-
gotowany na panujące tam warun-
ki. – Byliśmy codziennie testowani. Na 
stołówce każdy musiał mieć maseczkę, 
trzeba było zakładać rękawiczki. Auto-
busy odjeżdżały o określonej godzinie, 
a wyjeżdżając z wioski olimpijskiej, by-
ły plombowane. Dopiero po przyjeź-
dzie na trening czy stadion zrywano je. 
Chcieli mieć pewność, że nikt po drodze 
nie wysiądzie i nie pójdzie zwiedzać 
miasta – uśmiecha się.

Nowością podczas tegorocznych 
Igrzysk Olimpijskich było między inny-
mi to, że zawodnicy sami musieli zakła-
dać sobie medale na szyję. – W ogóle mi 
to nie przeszkadzało. Myślę, że w obec-
nej sytuacji, jaką przeżywa sport, to 
najważniejsze, że ta impreza w ogóle 
została zorganizowana – podkreśla na-
sza mistrzyni.

Wspomnienia
Malwina wspomina igrzyska z wiel-

kim rozrzewnieniem. – Były naprawdę 
wyjątkowe. Brałam udział w wielu za-
wodach, ale na Igrzyskach mimo pande-
mii atmosfera pomiędzy zawodnikami 
była naprawdę wyjątkowa. Zbliżyło nas 
pewnie także i to, że wioska olimpijska 
była zamknięta, więc nie mogliśmy na 
przykład pójść zwiedzać miasta. Dla-
tego wieczorami siedzieliśmy razem – 
mówi.

Zawodnicy wioskę opuszczali jedy-
nie grupą i tylko wtedy, gdy jechali na 
stadion kibicować innym zawodnikom. 
– Na pewno zapamiętam je pod tym 
względem, że cała reprezentacja zbliży-
ła się do siebie i to nie tylko lekkoatleci. 
Najważniejsze w tym wszystkim jest to, 
że wróciłam z medalem. Od zawsze re-
prezentuję Lubelszczyznę. Jestem puła-
wianką i bardzo się cieszę, że zdobyłam 
ten medal właśnie dla województwa lu-
belskiego. Cieszę się również z tego, że 
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Zdjęcia: 1. Jedną z najważniejszych osób w życiu Malwiny Kopron jest jej dziadek i równocześnie trener  
2–4. Gratulacjom dla naszej mistrzyni nie było końca 5–6. Zdobycie medalu olimpijskiego było marzeniem  

zawodniczki 7. Cieszę się również z tego, że to jest pierwszy medal dla Puław – mówi Malwina  
8. Zawodniczka już myśli o olimpiadzie w Paryżu Fot. Archiwum Malwiny Kopron

to jest pierwszy medal dla Puław – mó-
wi z przekonaniem.

Jak przekonuje, nie tylko ona zapra-
cowała na ten medal. – Musiałam wyko-

nać tę największą pracę, czyli wejść do 
koła i rzucić młotem, ale ten wymarzo-
ny medal to nie tylko moja zasługa. Wo-
kół mnie było bardzo wiele osób, które 

mi pomogły i bardzo się cieszę, że po ty-
lu latach ciężkiej pracy mam olimpijski 
medal – uśmiecha się zawodniczka. 

Powrót Mistrzyni
Gdy brązowa medalistka wróciła do 
kraju, otrzymała wiele gratulacji. – Zna-
jomi rzucali mi się na szyję. Zaskoczyło 
mnie, gdy sąsiedzi przyszli z kwiata-
mi i winem. To jest naprawdę coś nie-
samowitego. W Puławach i w Lublinie 
zostałam świetnie przywitana. Wiwa-
tom i oklaskom nie było końca – mówi 
wzruszona.

Obecnie dla Malwiny prioryte-
tem jest zdrowie. – Musiałam poddać 
się niewielkiej operacji po sezonie, że-
by zrobić porządek z kolanem. Chcia-
łabym zadbać teraz w szczególności 
o zdrowie, by te kolejne trzy lata prze-
pracować w pełni sił – podkreśla.

Jakie ma marzenie? – Mam medal 
Igrzysk Olimpijskich, ale nie mam tego 
złota, więc na pewno to będzie mój cel 
za 3 lata w Paryżu. Cały czas o nim ma-
rzę – przyznaje Malwina Kopron, brą-
zowa medalistka Igrzysk Olimpijskich 
w Tokio.

7

8



50 lubelski.pl premium | nr 2 (14)

#LUBELSKI NA SCENIE/MUZYKA

MAGDA WELC

Nie zwalniam tempa
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Początki
Magda Welc wygrała III edycję progra-
mu „Mam Talent”. Widzów, jak i wyma-
gające jury, oczarowała wykonaniem 
piosenki „Nie żałuję” z repertuaru Edy-
ty Geppert.

– To bardzo miłe wspomnienia. 
Miałam wtedy 11 lat, więc program 
i sama wygrana były dla mnie niema-
łym przeżyciem. Każdy etap był no-
wym wyzwaniem. Dziś, po 10 latach od 
wygranej, nadal mam uśmiech na twa-
rzy na samą myśl o tamtej przygodzie 
– wspomina Magda Welc, wokalistka 
pochodząca z Niedrzwicy Dużej koło 
Lublina. – Poznałam tam wielu utalen-
towanych ludzi, zobaczyłam, jak wyglą-

da taki program „od zaplecza” i dzięki 
„Mam Talent” rozpoczęła się moja mu-
zyczna wędrówka. Te chwile na pew-
no na zawsze zostaną w mojej pamięci 
i pewnie nieraz będę je z sentymentem 
wspominać – podkreśla.

Dla Magdy scena jest miejscem, 
gdzie może uwolnić emocje i czuje się 
pewnie. Już w trakcie programu młoda 
wokalistka zaczęła koncertować.

– Zaczęłam występować, co bardzo 
mnie cieszyło. Byłam podekscytowana 
na myśl o każdym kolejnym koncercie. 
Po programie miałam coraz więcej za-
proszeń i mogłam dzielić się swoją pasją 
z coraz większą publicznością. Sprawia-
ło mi to ogromną radość – zaznacza.  

MIAŁA 11 LAT, GDY ZA SPRAWĄ ZWYCIĘSTWA W III EDYCJI 
PROGRAMU „MAM TALENT” MÓWIŁA O NIEJ CAŁA POLSKA. 
PO TYM OGROMNYM SUKCESIE MAGDA WELC NAWIĄZAŁA 

WSPÓŁPRACĘ Z MARIUSZEM OSTAŃSKIM. POWSTAŁA  
WTEDY PŁYTA Z KOLĘDAMI I PASTORAŁKAMI. PÓŹNIEJ  

MŁODA ARTYSTKA SKUPIŁA SIĘ NA NAUCE.  
ALE JAK WIADOMO, HISTORIA LUBI ZATACZAĆ KOŁO,  
DLATEGO TEŻ PO KILKU LATACH MUZYCY POWRÓCILI  

DO WSPÓLNEGO TWORZENIA. 
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– Oczywiście, należy pamiętać, że kie-
dy wygrałam „Mam talent”, byłam jesz-
cze dzieckiem. Kontynuowałam naukę 
najpierw w szkole podstawowej, potem 
w gimnazjum, gdzie mogłam rozwijać 
muzyczne umiejętności – dodaje.

Rozwój kariery
Po wygraniu programu Magda poznała 
Mariusza Ostańskiego, z którym aktual-
nie tworzy wspólny projekt muzyczny. – 
Pierwszym efektem naszej współpracy 
była wydana wówczas płyta z kolędami 
i pastorałkami „Sianko na stół”. Znala-
zły się na niej tradycyjne polskie kolędy 
oraz dwie nowe pastorałki skompono-
wane przez Mariusza: tytułowa „Sianko 
na stół” oraz „Babci zegar”. Do obydwu 
z nich tekst napisał Krzysztof Cybruch – 
wyjaśnia wokalistka.

Artyści poznali się za sprawą An-
drzeja Herzberga, prezesa Stowarzy-
szenia Wspierania Młodych Talentów. 
– Spotkaliśmy się u Mariusza w studiu, 
żeby omówić ewentualną współpracę. 

Dziś mogę sama 
decydować o 

tym, w jakim stylu 
chcę śpiewać i co chcę 
przekazać. Dlatego 
uważam, że teraz jest 
odpowiedni moment na 
rozwinięcie skrzydeł

#LUBELSKI NA SCENIE/MUZYKA
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Całą drogę do studia wyobrażałam so-
bie, jaki to jest człowiek i czy będzie mi 
się dobrze z nim rozmawiało, a w przy-
szłości być może współpracowało. Oka-
zało się, że chwilę później zobaczyłam 
burzę loków i uśmiechniętego Mariu-
sza. Od razu wydał mi się sympatyczną 
osobą i nie myliłam się. Do dziś bardzo 
dobrze się dogadujemy, rozumiemy się 
bez słów i mamy podobne poczucie hu-
moru – podkreśla Magda.

I choć popularność młodej woka-
listki po „Mam Talent” nie słabła, w ko-
lejnych latach skupiła się głównie na 
nauce. – Myślę, że nie byłam w peł-
ni gotowa, żeby wtedy robić karierę. 
Oczywiście można było wydać autor-
ską płytę zaraz po programie, ale raczej 
każdy utwór, który bym wykonała, był-
by po prostu odśpiewany bez większej 
świadomości. Dziś, będąc troszkę star-
szą i mając już pewne doświadczenie 
i przeróżne sytuacje życiowe za sobą, 
mogę sama decydować o tym, w jakim 
stylu chcę śpiewać i co chcę przekazać. 
Dlatego uważam, że teraz jest odpo-
wiedni moment na rozwinięcie skrzy-
deł – mówi z przekonaniem.

Specjalna dedykacja
Na pierwszej płycie Magdy Welc poja-
wiła się piosenka „Babci zegar”. Jest ona 
szczególnym utworem dla artystki.

– Został wydany jako ostatnia pa-
storałka na płycie „Sianko na stół” i już 
wtedy zadedykowałam go mojej bab-
ci. Jest szczególny nie tylko dlatego, że 
ukazuje magię świąt. Wiąże się z nim 
pewna historia. Podczas nagrań do pły-
ty „Sianko na stół” zmarła moja babcia, 
która była i jest bardzo ważną dla mnie 
osobą. Niedługo po jej śmierci dosta-
łam do przeczytania tekst. Kiedy go zo-
baczyłam, nie miałam wątpliwości, że 
chcę tę pastorałkę nagrać i zadedyko-
wać ją właśnie mojej babci – wspomina.

Prace nad płytą dobiegały końca 
i niewiele brakowało, aby ten utwór 
w ogóle się tam nie pojawił.

– Został nagrany w ostatniej chwi-
li jako ostatni i to on zamyka całą pły-
tę. Mariusz skomponował przepiękną 
muzykę i całość była po prostu idealna. 
Nagranie jej w studiu było dla mnie nie 
lada wyzwaniem, ponieważ za każdym 
razem, kiedy próbowałam śpiewać, łzy 
same się pojawiały, gardło się zaciska-
ło i musiałam przerywać śpiewanie – 
przyznaje wokalistka. – W ubiegłym 
roku Mariusz zaproponował, że mo-
że na święta nagramy odnowioną wer-
sję tej pastorałki. Od razu się zgodziłam 
i cieszyłam się już na samą myśl o tym, 
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że po raz kolejny będę mogła ją za-
śpiewać w nowej wersji z troszkę ina-
czej brzmiącym, dorosłym głosem. Do 
tego wszystkiego powstał nowy tele-
dysk, który został zrealizowany rów-
nież przez Mariusza – podkreśla.

Powrót do korzeni
Po kilku latach artyści zdecydowali się 
powrócić do współpracy. Wynikiem 
tego jest między innymi powstająca ko-
lejna płyty wokalistki.

– Pomysł powrotu do współpra-
cy zrodził się bardzo spontanicznie. 
Pewnego razu spotkałam się z Mariu-
szem na kawie i zaczęliśmy wspomi-
nać dawne czasy. Mariusz opowiadał 
o tym, co zmieniło się przez ten czas 
u niego. Jedną ze zmian było nowe stu-
dio, które oczywiście chciałam obej-
rzeć – opowiada Magda. – Zeszliśmy 
na dół, Mariusz włączył jakąś starą 
piosenkę, którą nagraliśmy, kiedy mia-
łam może 13 lat. Byłam zaskoczona, 
że nadal ją ma. Ku mojemu zdziwieniu 
pamiętałam jej tekst, a Mariusz melo-
dię, więc wziął gitarę i zaczął grać, a ja 
śpiewać. Obydwoje byliśmy tym bar-
dzo poruszeni, wspomnienia wróciły, 
a wraz z nimi pomysł na odnowienie 
współpracy – cieszy się.

Przez ostatnie dziesięć lat u Mag-
dy wiele się zmieniło. Artystka na-
brała doświadczenia, a efekt tego 
będziemy mogli usłyszeć na nowym 
albumie. – Już nie jestem dzieckiem 
i pewne sprawy również postrzegam 
trochę inaczej. Myślę, że sytuacje, któ-
re wydarzyły się przez te lata, w pe-
wien sposób mnie kształtują. Każda 
sytuacja jest nowym doświadczeniem, 
które z pewnością wpłynęło na moją 
wrażliwość i świadomość muzyczną. 
Jestem przekonana, że na płycie bę-
dzie słychać to, co mam głęboko w ser-
cu – podkreśla.

– To, że znamy się z Magdą od 
dawna i od zawsze dobrze się ze so-
bą dogadywaliśmy, sprawia, że nasza 
współpraca układa się bardzo natu-
ralnie. Nie ukrywam, że podoba mi się 
jej barwa głosu i możliwości wokalne, 
dlatego tworzenie utworów, które wy-
konujemy, sprawia mi po prostu przy-
jemność – przyznaje Mariusz Ostański, 
producent. – To dla mnie również wy-
zwanie i możliwość rozwoju dla nas 
obojga. Nasze wspólne działania wy-
magają wzajemnego wspierania się, 
świeżego spojrzenia na to, co dzieje się 
wokół, a to wszystko daje nam moty-
wację do tworzenia muzyki takiej, jaką 
chcemy, lubimy i czujemy – podkreśla.

Jako twórcy, artyści pragną przede 
wszystkim dawać ludziom rozryw-
kę. – Chcemy poprzez naszą muzycz-
ną wrażliwość przekazywać im swoje 
emocje, dzielić się nimi. W ten spo-
sób dajemy słuchaczom cząstkę sie-
bie. W utworach pokazujemy pewne 
historie czy sytuacje, z którymi każdy 
może się utożsamić i które są dla nas 
ważne. Wszystko to oczywiście ubra-
ne w muzykę. Każdy utwór jest inny, 
ma inny klimat i pokazuje nas z trochę 
innej muzycznej strony. Chcemy, żeby 
nasza twórczość była ciekawa i różno-
rodna, dawała radość i była odbierana 
przez jak najszerszą publikę – dodaje 
Ostański.

Plany na przyszłość
Do tej pory na kanale YouTube: Magda 
Welc i Mariusz Ostański Studio Produk-
cyjne oraz w serwisach streamingo-

wych można posłuchać i obejrzeć 
teledyski do trzech singli.

– Jest dynamiczny „Między słowa-
mi”, nastrojowy „Nie patrzę wstecz” 
i optymistyczny „Wystarczy jeden 
uśmiech”. Zaczęliśmy z początkiem ro-
ku, nie zwalniamy, wciąż tworzymy 
i dopracowujemy kolejne utwory – za-
znacza Magda Welc. – Planujemy wyda-
nie jeszcze jednego singla, który jest już 
prawie gotowy, a następnym krokiem 
będzie już wydanie większego zesta-
wu utworów, łącznie z niepublikowa-
nymi kawałkami w formie płyty lub EP. 
Mamy nadzieję, że uda się to jeszcze 
w tym roku albo na początku następne-
go – zdradza młoda wokalistka.

#LUBELSKI NA SCENIE/MUZYKA

Fot. Materiały artystki
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#LUBELSKI EKO/STYL ŻYCIA

Baterie zawierają ołów, kadm, 
nikiel i lit. To tylko część listy 
groźnych dla zdrowia związ-

ków i dowód na to, że recykling baterii 
jest koniecznością. Wyrzucenie bate-
rii do kosza z odpadami zmieszanymi 
to nic innego, jak rozrzucanie wokół 
siebie trucizny. Jedna wyrzucona bate-
ria może spowodować skażenie jedne-
go metra sześciennego ziemi. Co więc 
z nimi zrobić?

Specjalne miejsca
Istnieje wiele miejsc, które są zobo-

wiązane do nieodpłatnego przyjęcia zu-
żytych baterii. Jednym z nich są sklepy 
o powierzchni powyżej 25 mkw., które 
prowadzą sprzedaż baterii i akumula-
torów. Znajdziemy w nich specjalne po-
jemniki na odpady selektywne. Zużyte 
baterie coraz częściej zbierane są także 
w instytucjach państwowych, np. szko-
łach czy urzędach. Można je również do-
starczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Recykling baterii
Baterie są dokładnie sortowane. Na-

stępnie przechodzą szereg procesów 
w celu oddzielenia surowców. W zależ-
ności od typu zużyta bateria przechodzi 
przez jeden lub kilka następujących pro-
cesów:
• Mechaniczna separacja wykorzystu-

je brutalną siłę do niszczenia baterii 
– dzięki czemu łatwiej jest oddzielić 
różne materiały.

• Wytapianie: przy użyciu bardzo wy-
sokich temperatur topią się metale 
wewnątrz baterii.

• Separacja chemiczna wykorzystuje 
zasadowy (i/lub kwasowy) roztwór 
do wyodrębnienia różnych materia-
łów z baterii.
Firmy zajmujące się recyklingiem 

baterii są w stanie odzyskać aż do 99,5% 

wszystkich jej składników. Następnie są 
one z powodzeniem stosowane do pro-
dukcji kolejnych przedmiotów.

Bądź eko
Dzięki takiemu zamkniętemu cyklowi 
zyskujemy nie tylko rozwiązanie pro-
blemu odpadów, ale też oszczędzamy 
środowisku kosztów wydobycia i wy-
tworzenia nowych surowców. Recykling 
to proces, na którym wszyscy zyskują.

– Selektywna zbiórka odpadów 
w naszych domach jest warunkiem 
efektywnego poddania ich proce-
som recyklingu. W przypadku baterii 
tę prawdę musimy podkreślić jeszcze 
mocniej. Na liniach sortowniczych 
praktycznie nie ma możliwości wy-
chwycenia tak drobnych przedmio-
tów jak baterie – przestrzega Adam 
Przystupa, dyrektor w spółce KOM-
-EKO, która od lat propaguje proeko-
logiczne działania. – Jednocześnie przy 
swoich małych rozmiarach są bardzo 
szkodliwe nie tylko dla środowiska, ale 
też utrudniają recykling innych odpa-
dów. Nawet jedna bateria, która trafi 
do odpadów bio, może skazić całą par-
tię wytwarzanego kompostu. Warto 
też podkreślić, iż sami możemy ograni-
czać ilość zużytych baterii, zastępując 
je akumulatorkami zasilanymi wielo-
krotnie przy użyciu ładowarek. Są one 
podwójnie „eko”: ekologiczne i ekono-
miczne – dodaje.

Fot. Pexels

www.kom-eko.pl

BATERIA TO BARDZO 
PRZYDATNY WYNALAZEK, 

ALE W PEWNYM 
MOMENCIE OGNIWO 

WYCZERPUJE SIĘ. 
TAKIEGO ODPADU NIE 

WOLNO WYRZUCAĆ  
DO KOSZA.  

TO BARDZO WAŻNE, 
BY ZOSTAŁ PODDANY 

RECYKLINGOWI.

ODPADY NIEBEZPIECZNE

SEGREGUJ BATERIE
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#LUBELSKI SALON/DZIAŁO SIĘ

UROCZYSTOŚĆ W TRYBUNALE KORONNYM

TOMASZ WÓJTOWICZ 
DOCENIONY
We wrześniu w Trybunale Koron-

nym siatkarz Tomasz Wójtowicz 
otrzymał tytuł Honorowego Obywatela 
Miasta Lublin.
– Dzisiaj otrzymałem bardzo ważne 
wyróżnienie. Nie sądziłem, że znajdę 
się w takim gronie. Jest mi bardzo miło, 
że zostałem odznaczony – przyznaje ze 
wzruszeniem Tomasz Wójtowicz, który 

jest jednym z najbardziej utytułowanych 
siatkarzy w historii tego sportu.
Nadanie tytułu Honorowego 
Obywatela Miasta Lublin jest wyrazem 
wdzięczności dla zasług Tomasza 
Wójtowicza związanych z budowaniem 
międzynarodowej pozycji Lublina, jako 
rozpoznawalnego ośrodka sportowego 
i popularyzacji siatkówki. (DKP)

KONCERT W LUBLINIE

KRZYSZTOF CUGOWSKI I MISTRZOWIE GITARY

Zdjęcia: 1. Tomasz Wójtowicz zdobył m.in. złote medale na mistrzostwach świata w 1974 r. i igrzyskach olimpijskich w 1976 r. 2. Wśród gości nie mogło zabraknąć 
wiceprezydent Lublina Beaty Stepaniuk-Kuśmierzak 3. Uroczystość odbyła się w Trybunale Koronnym 4. Wyróżnienie wręczył siatkarzowi prezydent Lublina 

Krzysztof Żuk Fot. Dominika Polonis

W październiku na scenie Radia Lu-
blin wystąpił Krzysztof Cugowski 

i Mistrzowie Gitary. Mistrzowie, bo woka-
liście na scenie towarzyszyli muzycy kul-
towych polskich zespołów, m.in. Dariusz 
Kozakiewicz (zespół Perfect), Marek Raduli 
(ex. Budka Suflera i Bajm), Ryszard Sygito-
wicz (ex. Perfect), Jacek Królik (Krzysztof 
Cugowski, Andrzej Sikorowski, Grzegorz 
Turnau, ex. Brathanki i Chłopcy z Placu Bro-
ni), czy Robert Kubiszyn (grał m.in. z Grze-
gorzem Turnauem i  Natalią Kukulską). 
Wydarzenie odbyło się pod naszym patro-
natem. (DKP)

Zdjęcia: 1. Krzysztof Cugowski był współzałoży-
cielem legendarnej Budki Suflera 2. Wśród gości 

wypatrzyliśmy żonę wokalisty Joannę Cugowską  
3. … oraz syna Piotra Cugowskiego 4. Koncert od-

był się na scenie Radia Lublin Fot. Dominika Polonis

1

2 3 4

1

3

4

2



57

ARTYŚCI DLA MIESZKAŃCÓW

LUBLIN BLUES SESSION

KS. ANDRZEJ SZOSTEK

NOWY HONOROWY 
OBYWATEL LUBLINA

W Domu Kultury LSM w ramach  
11. edycji Lublin Blues Session za-

grali lubelscy muzycy. Na scenie zobaczy-

liśmy Łukasza Jemiołę, Adama Bartosia, 
Wojtka Cugowskiego i zespół Teksasy.  
 (DKP)

Zdjęcia: 1. Koncert rozpoczął akustycznie Łukasz 
Jemioła. Muzyk wydał właśnie swoją trzecią pły-

tę pt. „Dziękuję” 2. Autorskie utwory zaśpiewał też 
Adam Bartoś 3–4. Zwieńczeniem wieczoru był wy-

stęp grupy Teksasy i Wojtka Cugowskiego 
Fot. Dominika Polonis

Zdjęcia: 1. W uroczystości wzięli udział prezydent Lublina Krzysztof Żuk, przewodniczący Rady Miasta 
Lublin Jarosław Pakuła oraz wiceprezydent Beata Stepaniuk-Kuśmierzak 2. Obecny był również  

biskup Mieczysław Cisło 3. ...oraz Grzegorz Linkowski, szef Lubelskiego Funduszu Filmowego  
4. Ks. prof. Andrzej Szostek jest wybitnym filozofem i etykiem Fot. Dominika Polonis

Ks. prof. Andrzej Szostek został 
Honorowym Obywatelem Lublina. 

Akt nadania tego odznaczenia otrzymał 
w Teatrze Starym. Ks. prof. Andrzej Szostek 
jest wybitnym filozofem i etykiem, od 
wielu lat związanym z Lublinem. W latach 

1998–2004 sprawował funkcję rektora 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II. Obecnie zawodowo 
związany jest z Uniwersytetem Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie.  
 (DKP)
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sydanty, błonnik pokarmowy oraz mają 
wysoką zawartość składników mine-
ralnych (np. potas, wapń, żelazo, fosfor, 
magnez oraz cynk).

Wymienione witaminy i minera-
ły korzystnie wpływają np. na układ 
krążenia, oczy, ale polepszają też od-

porność organizmu, poprawiają ela-
styczność skóry, działają dobroczynnie 
na paznokcie, zapobiegają wypadaniu 
włosów oraz wpływają na nasz meta-
bolizm. Proces kiszenia dodatkowo po-
zwala na lepsze wchłanianie witamin 
z grupy B, witaminy K2 i żelaza.

Bądź fit
Dobre bakterie znajdujące się w kiszo-
nych warzywach i owocach przyczyniają 
się też do utraty wagi. Kiszone warzywa 
zawierają ponadto sporo błonnika po-
karmowego, który daje szybkie poczu-
cie sytości, przyspiesza metabolizm 
i pobudza pracę jelit, a to sprzyja za-
chowaniu prawidłowej sylwetki. Pro-
dukty te lekko zakwaszają organizm, 
więc jedząc je, nie mamy chęci na pod-
jadanie.

Dobry nastrój
Jelita i układ nerwowy nieustannie „ko-
munikują się”, co wpływa na funkcjono-
wanie mózgu oraz na nasz nastrój czy 
odczuwanie lęku. Jelitowy układ ner-
wowy zawiera bowiem neurony, które 
mogą wpływać na nasze emocje i uczu-
cia. To właśnie serotonina, czyli neu-
roprzekaźnik odpowiadający za nasz 
nastrój, powstaje w jelitach. Co więcej, 
wszelkie zaburzenia psychiczne często 
idą w parze z upośledzeniem funkcji 
tego narządu i istnieją wyraźne dowo-
dy dwukierunkowego związku między 
zdrowiem psychicznym a jelitowym.

Fot. Pexels

Podczas procesu fermentacji, 
czyli kiszenia, mikroorgani-
zmy takie jak bakterie kwa-

su mlekowego przekształcają związki 
organiczne – cukry i skrobię zawar-
te w warzywach i owocach – w kwas 
mlekowy. To on działa niczym natu-
ralny środek konserwujący, przez co 
sfermentowane produkty nie ulegają 
procesowi gnicia i zyskują charaktery-
styczny, lekko kwaśny smak.

Dziś można kisić praktycznie każ-
de warzywo, rośliny strączkowe czy 
owoce. Fermentacji poddajemy mię-
dzy innymi kapustę, ogórki, karczochy, 
szparagi, buraki, marchew, czosnek 
i ziemniaki oraz cytryny, banany, jabł-
ka, śliwki i gruszki.

Ratunek dla jelit
Dobre bakterie, czyli probiotyki po-
wstające w procesie fermentacji, to 
żywe mikroorganizmy, które są nie-
zbędne do prawidłowego trawienia 
i funkcjonowania układu pokarmowe-
go. Stanowią też pokarm dla bakterii 
probiotycznych, co wpływa na właści-
wą pracę jelit. Wszystko przez to, że 
probiotyki równoważą skład mikroflo-
ry jelitowej.

Kiszonki warto też spożywać 
w trakcie lub po terapii antybiotykami, 
ponieważ pozwalają szybko przywrócić 
bakterie kwasu mlekowego, wpływa-
jąc pozytywnie na mikroflorę jelitową 
i stymulując odporność.

Witaminy i minerały
Kiszonki to doskonałe źródło witamin 
A, C, E, K, witamin z grupy B, ryboflawi-
ny, biotyny, a także są bogate w antyok-

KISZONKI NA ZDROWIE!

Justyna Załucka
justyna@lubelski.pl

FERMENTOWANA ŻYWNOŚĆ, 
CZYLI KISZONKI, POWSTAJĄ 

W WIELU DOMACH OD 
WIEKÓW, JEDNAK OD KILKU 

LAT POLACY ODKRYWAJĄ ICH 
ZALETY NA NOWO. JEDZENIE 
KISZONYCH PRODUKTÓW 

PRZYNOSI WIELE 
POZYTYWNYCH SKUTKÓW 

NIE TYLKO DLA UKŁADU 
POKARMOWEGO, ALE  

I DLA CAŁEGO ORGANIZMU.

#LUBELSKI FIT/PROFILAKTYKA



PRZY WYBORZE PRODUKTU Z MONTAŻEM OSZCZĘDZASZ 15%!

tel. 607-853-056 | email: sklep@podlogiswiata.pl | ul. Rusałka 6, Lublin

Sprzedaż i montaż podłóg 
drewnianych, laminowanych, winylowych. 

NOWOŚĆ! 

SPRZEDAŻ PŁYTEK 

ORAZ MONTAŻ 

- W TYM 

DUŻY FORMAT!




