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Bohaterowie naszej publikacji to mieszkańcy Lublina, którzy 
zainspirowani działaniami kulturalnymi organizowanymi 
w mieście, spotkaniami z lokalnymi twórcami i animatorami 
postanowili włączyć się w tworzenie realnej zmiany w najbliż-
szym otoczeniu. Zebraliśmy opowieści o tym, jak rodzi się za-
angażowanie, chęć uczestnictwa i wpływania na rzeczywistość, 
ale także o tym, jakie pojawiają się wyzwania i przeszkody. Pu-
blikacja powstała z potrzeby prezentacji potencjału społeczno-
-kulturowego mieszkańców Lublina i bogactwa podejmowanych 
przez nich inicjatyw. „Lublinianie inspirują lublinian” to nie tyl-
ko wydawnictwo, ale początek cyklu wydarzeń, podczas których 
będziemy się mierzyć z różnymi wizerunkami miasta, wyobra-
żeniami, nadziejami i refleksjami mieszkańców na jego temat. 
Wspólnie zastanowimy się nad różnymi aspektami lokalnej toż-
samości i poddamy refleksji emocjonalny związek z Lublinem.

Na co dzień media skupiają się na prezentacji działań i osób 
związanych z instytucjami oraz dużym organizacjami. To zro-
zumiałe: ich działalność niesie ogromny potencjał popularyzo-
wania kreatywnych idei, przekazywania wzorców aktywnego 
myślenia. W naszej publikacji przybliżamy mniejsze inicjatywy 
o charakterze lokalnym, które często pozostają niezauważo-
ne, mimo że przyczyniają się do zmiany społecznej. Pokazanie 
skutków działania organizacji pozarządowych, małych grup 
lokalnych, animatorów kultury, działaczy na rzecz środowiska 
naturalnego, może pobudzić aktywność pozostałych miesz-
kańców. Inicjatywy obywatelskie przekładają się na tworzenie 
silnych i zintegrowanych więzi lokalnych oraz wzrost zaufania 
społecznego. Dzięki temu różne grupy społeczne (m.in. niepeł-
nosprawni, seniorzy, młodzież, mieszkańcy odległych od cen-
trum dzielnic) mają okazję, aby zabierać głos w ważnych dla 
siebie sprawach i wpływać na rzeczywistość wokół. Pozytywne 
przykłady można by mnożyć – znajdą je Państwo w zebranych 
przez nas opowieściach. Wiele z opisywanych wpływa na rozwój 

Wstęp
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lokalnego otoczenia i pozwala ludziom zmieniać sposób myśle-
nia oraz postrzegania samych siebie. 

Chcemy także pokazać, że wydarzenia w Lublinie to nie tylko 
duże, nagłośnione w mediach cykliczne imprezy, ale też mniej-
sze, oddolne inicjatywy. Można je określić jako „zwykłe”, „co-
dzienne”, ale bez wątpienia są one znaczące dla rozwoju edu-
kacji, kultury i świadomości społeczeństwa obywatelskiego. 
Zadaniem publikacji jest pokazanie wielości i różnorodności 
tych projektów, przedstawienie ich pomysłodawców, uczestni-
ków, prezentacja efektów działań i wpływu, jaki miały na rozwój 
społeczności.

Nasze wydawnictwo przybliża lublinianom oraz mieszkańcom 
innych miejsc Polski i Europy lokalne inicjatywy o potencja-
le obywatelskim. Promocja przedsięwzięć z tego obszaru jest 
szczególnie ważna w Lublinie, który postanowił działać w myśl 
hasła Miasto Inspiracji. Publikacja ukazuje siłę aktywności 
obywatelskiej w przededniu rocznicy 700-lecia nadania praw 
miejskich Lublinowi. Mamy nadzieję, że historie opowiedziane 
przez naszych bohaterów staną się inspiracją i zachętą dla ko-
lejnych osób do podejmowania własnej działalności społeczno-
-kulturalnej.

Agata Will
Koordynatorka projektu „Lublinianie inspirują lublinian”

LUBLINIANIE
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Interesuję się fantastyką od dawna, ale długo znajdowałem się 
poza środowiskiem. Wszedłem w nie dzięki… „Gwiezdnym woj-
nom”. W kinach pojawiła się nowa wersja trylogii, a setki ludzi 
w całej Polsce łączyły się w grupy fanów tej serii. Lubelski Fan-
dom Star Wars zapoczątkowali Bernard Ginalski i Jacek Sku-
limowski. Zacząłem przychodzić na comiesięczne spotkania. 
Stowarzyszenie Fantastyki „Cytadela Syriusza”, do którego od 
dawna chciałem należeć, udostępniło nam salę i sprzęt. Trzy 
lata później, po wielu zabiegach udało mi się stać jego człon-
kiem.

Zacząłem od pomocy przy organizacji Festiwalu (a wtedy jeszcze 
konwentu) Fantastyki „Falkon”. Moja grupa fandomowa zapro-
ponowała, że poprowadzi blok prelekcji dotyczących „Gwiezd-
nych Wojen”, a do mnie należała koordynacja. Sprawdziłem się 
na tyle dobrze, że w kolejnych latach powierzono mi kolejne 
bloki tematyczne. I z roku na rok to się rozrastało, aż w końcu… 
koordynowałem cały program „Falkonu”. Później dołączyłem do 
zarządu „Cytadeli” i odpowiadałem za działania merytoryczno-
-programowe. Postanowiłem uczyć się od innych i coraz częściej 
jeździłem na tego typu imprezy w Polsce, zdobywając dużo kon-
taktów.

W tym czasie poznałem też ludzi z Lublina, ze Studenckiego 
Klubu Miłośników Fantastyki i Gier Fabularnych „Grimuar”. 
Obecnie jego członkowie są rozsiani po Polsce, jednak to im 
zawdzięczam wejście w świat larpów. Larp to aktywność na 
pograniczu gry i sztuki, polegająca na wcielaniu się w role oraz 
wspólnym tworzeniu i przeżywaniu opowieści, podobnie jak 
w improwizowanym teatrze. W Polsce zaliczało się je wtedy do 
nurtu fantastyki, ale w moim odczuciu nie są to tożsame rze-
czy. Konwenty fantastyki często włączają w swój program inne 
dziedziny uznawane za niszowe, jak komiks, konsole, manga 
i anime. Dlatego dziś wielu osobom w Polsce to wszystko kojarzy 
się z fantastyką. 

Jakub Barański 
LubLarp
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Boom na fantastykę sprawił, że na konwenty zaczęło przycho-
dzić wiele osób zupełnie niezorientowanych w tej dziedzinie. To 
skłoniło nas do modyfikacji programowych, poszliśmy w stro-
nę bardziej popularno-naukową, pojawiły się bloki dziecięce, 
koncerty, kabarety. Któregoś roku zaproponowałem Darkowi 
Figurze, żeby z Fundacją „Teatrikon” zrobił blok artystyczny na 
Falkonie. Dużo się wtedy od nich nauczyłem, pokazali mi nowy 
sposób myślenia o organizowaniu takich działań. Potem z kolei 
Darek zaproponował mi współkoordynowanie „Nocy Kultury”. 
Od tego czasu zacząłem widzieć nowe obszary dla fantastyki. 
Kiedy „Cytadela Syriusza” przestała się mieścić w swojej sie-
dzibie w WOK-u, postanowiliśmy połączyć siły z „Teatrikonem” 
i wspólnie zawalczyć o lokal przy Lwowskiej 12, dzisiaj znany 
jako Dom Kultury „Narnia”. Wiedzieliśmy, że w tak sprofilo-
wanym miejscu działania nie mogą być związane tylko z fan-
tastyką, muszą być skierowane do szerszego grona, brać pod 
uwagę działanie wśród lokalnej społeczności. To spowodowało, 
że postanowiłem skupić się na larpach.

Mieliśmy w Lublinie tylko dwie-trzy osoby, które mogły pisać 
fabuły takich gier. Próbowaliśmy zaistnieć z larpami podczas 
Falkonów, ale okazało się, że biorą w nich udział osoby przyjeż-
dżające spoza Lublina, więc w żaden sposób nie przekłada się to 
na tworzenie środowiska w mieście. Wymyśliłem więc projekt 
„LubLarp”. Prosty pomysł: chcieliśmy nauczyć ludzi w Lublinie 
pisać i organizować larpy. Społeczność ludzi zajmujących się 
fantastyką ma to do siebie, że nie skupia się zbytnio na edukacji, 
każdy uczy się na swoich błędach. Jak ktoś doświadczony wyjeż-
dża, wszyscy zaczynają od zera lub cała organizacja się rozpada. 
Szkolenia wydawały mi się dobrą odpowiedzią na ten problem.

Współautorem projektu był Marcin „Słowik” Słowikowski, od 
lat wkręcony w fantastykę i projekty kulturalne. Nasz plan za-
kładał efekty długofalowe: nie tylko przekazywać wiedzę, ale 

stworzyć środowisko osób, które gra, organizuje wydarzenia 
i zaprasza na nie ludzi z zewnątrz. Czułem potencjał, bo prze-
cież ludzie z Lublina, związani z „Grimuarem” robili różne gry 
w Polsce, startowali w konkursach, wygrywali je, zdobywali 
uznanie. A w Lublinie nikt o nich nie wiedział. Dzięki LubLarp 
2014 to się zaczęło zmieniać. Zrobiliśmy dziewięć szkoleń, a fi-
nałem był LubLarp Festiwal, który odbył się w grudniu w Narni 
– tam uczestnicy mogli wziąć udział w pięciu najlepszych pol-
skich grach tego typu. Bardzo pomogło nam wsparcie finansowe 
z miasta, bo mogliśmy zaprosić topowych trenerów. Zaczęliśmy 
być ważnym punktem na mapie Polski.

Niedawno zgłosiliśmy kandydaturę Lublina na organizację Kon-
ferencji Larpowej w 2017 – to wędrująca impreza dla teoretyków 
tych gier z całej Polski, służąca wymianie wiedzy i opinii. Udało 
się – być może dlatego, że postanowiliśmy ją włączyć w obcho-
dy siedemsetlecia miasta. Jestem bardzo dumny, bo z sytuacji, 
w której larpów w Lublinie nie było, przeszliśmy do organizo-
wania ogólnopolskich wydarzeń. 12 września 2015 zrobiliśmy 
największą grę na Lubelszczyźnie, w Puławach w Pałacu Czar-
toryskich. Wzięło w niej udział 53 graczy, w większości lokal-
nych, ale byli też tacy, którzy przyjechali z Trójmiasta, Katowic, 
Wrocławia. Wcześniej odbyły się przygotowania: ustawienie 
dekoracji, charakteryzacja graczy. Obecnie w naszych lublarpo-
wych szkoleniach uczestniczy zwykle kilkanaście osób, często 
także z innych miast. Mnie najbardziej jednak cieszy to, że rze-
czywiście udało nam się wytworzyć środowisko twórców gier, 
ja sam zacząłem pisać gry. Najpierw podpatrywałem innych, 
potem kombinowałem sam. W efekcie zdobyłem Grand Prix dla 
najlepszego larpa w konkursie Złote Maski 2015. 
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Projekt „Konstantynów – nasz dom” w ramach programu Dziel-
nice Kultury
Do dzielnicy Konstantynów przeprowadziłam się w wieku se-
nioralnym – prywatyzacja kamienicy zmusiła moją rodzinę do 
opuszczenia mieszkania zajmowanego od 1944 roku. W Konstan-
tynowie zamieszkałam w 2003 roku i to jest mój nowy dom. Cią-
gle odkrywam tu nowe dla mnie obiekty oraz tajemnice z nimi 
związane. Zauważyłam, że brakuje ogólnie dostępnej publikacji, 
która przybliża historię dzielnicy – to był pierwszy impuls do 
stworzenia przewodnika skierowanego do mieszkańców oraz 
wszystkich placówek edukacyjnych znajdujących się na terenie 
Konstantynowa. 

Drugą zachętą do działania był udział w projekcie „Nowy dom” 
realizowany przez Dzielnicowy Dom Kultury „Węglin”. Najbar-
dziej na moją wrażliwość i wyobraźnię oddziaływały warsztaty 
terenowe prowadzone na osiedlu Węglin Północny przez róż-
nych artystów pod kierunkiem kuratora projektu Ludomira 
Franczaka. Prezentacje artystów ujmowały mnie swą prosto-
tą i uniwersalnością i były pokazane w bardzo atrakcyjny dla 
uczestnika sposób, np. poprzez dźwięki osiedla, odczarowanie 
starej szklarni, pantomimę uliczną, kwiatową skarpę itp. Głębo-
ko w pamięć zapadła mi wystawa prac Janiny Węgrzynowskiej 
– wybitnej polskiej artystki opartowskiej. Podczas jednej z wizyt 
w DDK-u kupiłam książkę pt. „Węglin – okres okupacji niemiec-
kiej 1939-1944. Wspomnienia” Ewy Hulley. Jak się okazało au-
torka jest spokrewniona z rodziną Sobieszczańskich, do których 
należał folwark Konstantynów. Dyrektor DDK „Węglin” Sławomir 
Księżniak umożliwił mi kontakt z rodziną Sobieszczańskich. Za-
owocowało to powstaniem pierwszego rozdziału przewodnika 
pt. „Rodowód”. Został on napisany drogą mailową przy dużym 
wsparciu pani Elżbiety Sobieszczańskiej, żony potomka właści-
cieli folwarku Konstantynów. Następnie kierownik programowy 
DDK „Węglin” Mateusz Nowak przyczynił się do popularyzacji 

Maria Bartoszewska
Metodyk, mieszkanka dzielnicy Konstantynów 
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obiekty i miejsca, m.in. szkołę, kaplicę o.o. kapucynów, którą 
poświęcił Kardynał Stefan Wyszyński, kolejkę, domy podoficerów 
8. Pułku Piechoty Legionów, osiedlowe boisko, magiczną alejkę, 
ostatnią drogę, niwę, wąwóz „Zimne doły”, wzgórze na Poczekajce 
opanowane przez Niemców w czasie II wojny światowej, szpaler 
kwitnących mirabel przy al. Kraśnickiej… Opisywali zwykłe życie 
rodzinne podoficerów 8. Pułku Piechoty, w które wtargnęła II 
wojna światowa (ściskające serce relacje o junkersach). Seniorzy 
opowiadali swoje indywidualne historie. Wspominali nieżyjących 
kolegów i przyjaciół, z którymi spędzili tu młodość, ukrywając 
broń (za co groziła śmierć), przeżycia z bombardowania Lublina, 
opowiadali jak obserwowali podchodzących z wąwozu rosyjskich 
zwiadowców podczas wojny i wiele innych historii.  

Na dalszym etapie relacje seniorów zostały zapisane ręcznie, 
następnie autorka weryfikowała usłyszane treści w dostępnej 
literaturze, tworzyła zapis relacji/rozdziału przewodnika. Ska-
nowano zdjęcia z archiwów domowych. Ostatnią fazą tego etapu 
była autoryzacja relacji opracowanej w wersji komputerowej. 
Zebrałam bibliografię obejmującą trzydzieści osiem pozycji lite-
ratury. Korzystałam m.in. ze zbiorów Stowarzyszenia Obrońców 
Wąwozów „Zimne Doły” działającego w naszej dzielnicy. 

Na końcu trzeba było dokonać selekcji dokumentacji fotogra-
ficznej, która obejmowała około tysiąc zdjęć przedstawiających 
najważniejsze obiekty kulturowe i przyrodnicze. Ostatecznie do 
przewodnika wybrano sto fotografii, w tym około trzydzieści ar-
chiwalnych i siedemdziesiąt współczesnych.

W pracę nad publikacją było zaangażowanych 12 osób: potom-
kowie rodziny Sobieszczańskich i mieszkańcy dzielnicy Konstan-
tynów. Sprzymierzeńcami okazali się czterej naukowcy (badacze 
Spitsbergenu) z UMCS oraz dwaj kartografowie z Firmy KART-
POL, która ma siedzibę w naszej dzielnicy. Kilka osób odmówiło 

pomysłu napisania przewodnika przez jej mieszkańców. W ga-
zetce „GO! Węglin” został zamieszczony komunikat zachęcający 
wszystkich mieszkańców do włączenia się w opis tożsamości 
dzielnicy i wspólnego tworzenia przewodnika. Powstała też ru-
bryka tematyczna „DZIELNICA KONSTANTYNÓW – NASZ DOM”, 
w ramach której ukazały się dwa sygnalne artykuły (skróty roz-
działów: „Rodowód dzielnicy Konstantynów” oraz „Osiedle pod-
oficerskie 8. Pułku Piechoty Legionów”).  

Na początku 2015 roku na stronie internetowej DDK „Węglin” 
znalazłam informację, że w ramach programu Dzielnice Kultury 
można ubiegać się o dofinansowanie własnego projektu. Złoży-
łam ofertę i otrzymałam dofinansowanie na druk przewodnika 
„Dzielnica Konstantynów – nasz dom”. DDK „Węglin” został wy-
dawcą, a jego pracownicy podjęli się prac edytorskich. Ludomir 
Franczak opracował projekt graficzny i zrobił skład komputero-
wy, artystyczne zdjęcia wykonał fotograf Bartek Żurawski, Kata-
rzyna Duma poświęciła wiele dni na pracę nad tekstem. 

Teraz kolej na promocję publikacji wśród mieszkańców i placó-
wek edukacyjnych – do przewodnika planujemy dołączyć pakiet 
edukacyjny ze scenariuszami ciekawych zajęć do wykorzystania 
przez nauczycieli i wychowawców.

Seniorzy narratorami przewodnika. Etapy pracy nad publikacją
W opis tożsamości dzielnicy Konstantynów włączyli się mieszka-
jący tu seniorzy. Ich wspomnienia stanowią najważniejszą nar-
rację przewodnika. Celem poznawczo-kształcącym było opisanie 
różnorodnych obiektów kulturowych i przyrodniczych oraz po-
kazanie rozwoju i zmienności funkcji miastotwórczych mających 
wpływ na rozwój dzielnicy.
 
Zaczęliśmy od licznych wycieczek terenowych, podczas których 
mieszkańcy byli przewodnikami. Wskazywali ważne dla nich 
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współpracy. Większość (rodziny, sąsiedzi, znajomi) kibicowała 
nam w naszej pracy, okazując zainteresowanie i dodając otuchy 
w chwilach zwątpienia.  

Wspólnie podróżując po współczesnej dzielnicy pokazaliśmy 
świat, którego już nie ma. Z rolniczego przedmieścia Konstan-
tynów przekształcił się w ważne dla miasta miejsce. Dziś zloka-
lizowany tu Katolicki Uniwersytet Lubelski sprzyja rozwojowi 
funkcji naukowej o zasięgu światowym. Firma farmaceutyczna 
Baxter jest przykładem globalnej funkcji przemysłowej. Ojcowie 
kapucyni rozwijają funkcję misyjną. Mogę śmiało powiedzieć, 
że Dzielnica Konstantynów i dziś zadziwia swym bogactwem 
kulturowym i przyrodniczym.
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U nas na Czubach…
Czuby Południowe, dzielnica w której mieszkam z rodziną od 
sześciu lat, to prawie dwadzieścia tysięcy osób na trzech osie-
dlach: Poręba, Górki i Widok. Znacząca część zabudowy, która 
powstawała w latach 80. i 90. jest terenem otwartym, ale od 
jakiegoś czasu pojawia się tu coraz więcej bloków otoczonych 
płotami. Grodzenie popsuło krajobraz, utrudniło dostęp do 
Starego Gaju, oddzieliło od siebie mieszkańców. Zastawiałam 
się, jak sprawić, żeby ludzie z obu stron płotu mieli możliwość 
się poznać. Inspirację dało mi spotkanie animatorów podczas 
„Rzeczpospolitej Lokalnej: Sejmu społeczników, bojowników 
i ekspertów”. Po powrocie wybrałam się do Rady Dzielnicy z py-
taniem, dlaczego u nas nie ma miejsca spotkań, np. domu kultu-
ry. Okazało się, że radni od lat starają się o to i składają wnioski 
do kolejnych władz miasta. Jakiś czas po tej rozmowie otrzy-
małam od Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy informację, że 
w Lublinie ruszy program „Dzielnice Kultury” umożliwiający 
mieszkańcom realizację własnych projektów. Postanowiliśmy 
wykorzystać nadarzającą się okazję do integracji ludzi z dziel-
nicy – stworzyć pretekst do spotkań, rozmów, wspólnej zaba-
wy. Ryszard Czerwieniec wymyślił wtedy Taneczne Spotkania 
Parkowe dla dorosłych, ja zaproponowałam warsztaty dla mło-
dzieży „Robimy trutututu?” – cykl zajęć plenerowych dla grupy 
12+, dla której nie było w dzielnicy żadnej oferty. Spotkania pro-
wadzili inspirujący twórcy i animatorzy działający w Lublinie. 
Bardzo dużo się od nich nauczyłam, to były moje początki pracy 
jako organizatora. Na pierwsze i drugie warsztaty zaprosiłam 
Monikę Kalinowską z Danielem Chlibiukiem z Fundacji Sztuk-
mistrze. Potem pojawili się: Agnieszka Kołczewska z bębnami 
djembe, Maciej Lubaś z didgeridoo, Jacek Jaco Harasimiuk po-
prowadził warsztaty deskorolkowe. To były rzeczy, w których 
sama kiedyś chciałabym uczestniczyć, ale zależało mi też, żeby 
dowiedzieć się, czego potrzebują nasi młodzi uczestnicy. 

Agata Cholewa
Animatorka działań społecznych 

w dzielnicy Czuby Południowe
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Galey dzieciaki za pomocą farb tworzyły własne obrazy. Małgo-
sia i Marcin Kołodziejak wspólnie z uczestnikami nagrali kilka 
krótkich filmów. Ewa zaprosiła Wojciecha Dunina-Kozickiego 
i Dolara na warsztat „Slam versus Freestyle”. Tego dnia padało 
i było tak zimno, że nie było szans na plener. Odsyłałam ludzi 
z wąwozu do biblioteki, przetoczyły się dwie grupki młodzieży, 
które przyszły na zajęcia, ale do biblioteki niestety nie wszyscy 
dotarli. Było nam szkoda pomysłu na ten warsztat, więc na finał 
znów zaprosiłyśmy chłopaków, ale tym razem postanowiłyśmy, 
że niezależnie od pogody zostajemy w plenerze. To było jedno 
z fajniejszych wydarzeń w cyklu – z pizzą i herbatą z termosu, 
bo nadal padało i było chyba nie więcej niż 15 stopni. Odbyła się 
m.in.: bitwa na rymy i prezentacje tekstów stworzonych z poetą. 
Walka była zacięta, chociaż nagrody nie było żadnej. Siedzieli-
śmy wtedy w altanie do ciemnej nocy.

Sprawdzona formuła
W tym roku do projektu dołączyły kolejne animatorki Dorota Ko-
walik i Anna Barton działające m.in. w ramach „Wolontariusza 
kultury” i przy Stowarzyszeniu Praktyków Dramy Stop-Klatka. 
Tym razem projekt nosił nazwę „Robimy trutututu? WYOBRA-
ZY” i dotyczył „Alicji w Krainie Czarów”. Zrobiłyśmy warsztat 
otwarcia z grami plenerowymi. Na kolejne zajęcia Dorota za-
prosiła aktora. Anna zrobiła warsztaty kuglarskie w zupełnie 
nowym, literackim wydaniu. Ewa zorganizowała „Mózgotrudy” 
angażując nastoletnich wolontariuszy jako partnerów. Formuła 
warsztatów opartych na literaturze spowodowała, że obniżyła 
nam się nieco średnia wieku i uczestniczyły w nich dzieci i mło-
dzież do lat 14, brakowało tych starszych. Ewa wymyśliła, że 
poprosimy ich, aby włączyli się w działania jako wolontariusze 
i to się sprawdziło. Młodzi ludzie pomagali przygotować teren 
warsztatów, robili dokumentację fotograficzną, animowali sa-
moobsługowy plac zabaw dla dzieci z opiekunami czy współ-
prowadzili niektóre zajęcia. Po zakończonej edycji właściwie 

Problem z miejscem spotkań 
W pierwszej edycji „Robimy trutututu?” razem z Maciejem Lu-
basiem przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb. Przy tej okazji 
okazało się, że młodzież kojarzy zlokalizowaną w budynku ko-
ścioła bibliotekę jako miejsce dla dzieci i seniorów, więc chociaż 
to bardzo aktywne miejsce, młodzi nie bardzo chcą tam przy-
chodzić na zajęcia. Chcieliśmy sprawdzić, czy da się to miej-
sce jakoś odczarować. Dzięki zaangażowaniu pani kierownik 
Wiesławy Sołtys i pozostałych pracowników biblioteki odbył 
się tam warsztat teatralny. Poprowadzili go Bogusław Byrski 
i Konrad Biel, aktorzy teatru im. H.Ch. Andersena – ludzie do 
zadań specjalnych. Było fenomenalnie. Dzięki zacieśnieniu 
kontaktów z biblioteką do naszych działań szybko włączyły się 
Małgorzata Janusz (pracownik biblioteki, animator kultury) 
oraz Ewa Ziembowicz (animator, księgarz, bibliotekoznawca 
i wykładowca w jednym).

Razem z zaprzyjaźnionymi animatorami zrobiłyśmy „Grę o Czu-
by” finansowaną z projektów „Akcja Aktywizacja” oraz „Desant 
Animacyjny”. Przez imprezę przewinęło się około 100 osób. An-
gażowałyśmy ludzi do zabawy, a przy okazji wypytywałyśmy 
o obszary, z których są dumni, o rzeczy, które by chcieli zmie-
nić w dzielnicy, o to czego brakuje lub co można by wzmocnić. 
W finale mieszkańcy pracowali w grupach, ich zadaniem było 
wybranie jednej rzeczy, w którą byliby w stanie się osobiście 
zaangażować. Dwa zespoły zdecydowały się na dom kultury, 
którego tu brakowało, a trzeci chciał zorganizować letnie kino 
plenerowe. Zebrane informacje przekazałyśmy Radzie Dziel-
nicy.

Małgorzata i Ewa zasiliły zespół projektujący drugą edycję „Ro-
bimy trutututu? SłowoTALK”. Każda z nas zaplanowała jeden 
warsztat, na który zaprosiła animatora lub artystę, a całość 
spinał wspólny finał. Podczas zajęć „Czysta Abstrakcja” z Elizą 



26 27

siłku w sprawy, które naprawdę ich interesują. Młodzi ludzie nie 
mieli dotychczas na Czubach Południowych swojego miejsca, 
ale potrafili się zorganizować. Stworzyli kiedyś taki mały tor 
ziemny do jazdy na BMX, z sukcesem zawalczyli o plac do ćwi-
czeń street workout’u w Budżecie Obywatelskim.

W październiku otworzyła się u nas filia Dzielnicowego Domu 
Kultury. To pokłosie zabiegów Rady Dzielnicy oraz tego, że 
mieszkańcy sami zaczęli organizować inicjatywy. Informacje 
o potrzebach, które zebraliśmy do tej pory, przekazaliśmy do 
prowadzących dom kultury. Zależało nam na tym, żeby nasze 
doświadczenia mogły być wykorzystane przy tworzeniu oferty 
programowej. Te 150 m2 na Wyżynnej 16, które mają do dyspo-
zycji w DDK Czuby Południowe, to niedużo, ale wierzę, że znaj-
dzie się tam przestrzeń na działania adresowane dla młodzie-
ży, żeby młodzi ludzie poczuli, że pojawiło się dla nich miejsce 
w dzielnicy.

Swoje działania traktuję jako tworzenie pretekstów do tego, żeby 
ludzie spotykali się ze sobą, rozmawiali, poznawali, poczuli 
się w swojej dzielnicy bezpiecznie. Animacji nie można robić 
samemu – można ją zapoczątkować, ale jeśli robi się kolejny 
projekt samodzielnie, to już nie jest animacja społeczna, bo ona 
polega na uruchamianiu do współdziałania. Jestem wdzięczna 
wszystkim ludziom włączającym się w działania na Czubach 
Południowych, że zaryzykowali i wyszli poza strefę swojego 
komfortu. Według mnie potrzeba spotykania się tkwi w każdej 
społeczności, ale nie zawsze ludzie mają odwagę wyjść ze swoją 
propozycją. Dlatego bardzo cenię program „Dzielnice Kultury” 
i Sławomira Księżniaka, dyrektora DDK Węglin, który dał nam 
dużą swobodę w działaniach. Program „Dzielnice Kultury” jest 
bardzo innowacyjny w tym, że każdy mieszkaniec może napisać 
i złożyć projekt do konkursu. U nas na Czubach to zadziałało. 
Chociaż figuruję jako koordynator projektów „Robimy trututu-

trudno nam było sobie przypomnieć, jak wcześniej dawałyśmy 
radę ogarnąć całość bez tego wsparcia. 

W tym roku gościłyśmy w naszym wąwozie Jolantę Rybicką (pe-
dagog, pracownica biblioteki), kuglarzy Michała Pylaka i Domi-
nikę Knap, aktora teatru impro Adama Organistę oraz iluzjo-
nistę Arka Włodarczyka. Podczas kilku wakacyjnych spotkań 
w plenerze nie damy nikomu konkretnych umiejętności, ale 
możemy próbować zaszczepić potrzebę poznawania nowych 
dziedzin, rozwijania talentów. Dzieciaki spędzające wakacje 
w mieście poznają ludzi, którzy zazwyczaj podczas imprez miej-
skich są daleko, bo na scenie. Ludzi, którzy dzięki wieloletniej 
pracy wiele osiągneli, mają ciekawe pasje i potrafią się nimi 
dzielić. Goście opowiadają, gdzie w Lublinie działają, w jakich 
wydarzeniach warto uczestniczyć, jak można rozwijać swoje 
umiejętności. 

W tym roku na finale projektu jeden chłopiec powiedział, że 
jego mama potrafi robić wiele ciekawych rzeczy, więc może ona 
zrobiłaby swoje warsztaty za rok. Dwa lata wcześniej podczas 
diagnozy usłyszałam od młodzieży, że jeśli mieliby na coś przy-
chodzić, to na pewno nie na zajęcia prowadzone przez kobiety. 
One kojarzyły im się głównie z nauczycielkami i marudzącymi 
matkami, które gonią do nudnych obowiązków. W ich poczuciu 
kobiety nie mają fajnych pasji. Dlatego wypowiedź tego chłopca 
była dla nas bardzo ważna, okazało się, że kobiety zaczynają 
być postrzegane jako osoby, które mogą robić coś ciekawego. 
Wszystkie to wyłapałyśmy i potem na ewaluacji z satysfakcją 
rozmawiałyśmy o tym. 

Kilka słów o animacji społecznej
Po tych trzech latach doświadczeń nadal uwielbiam pracę z mło-
dzieżą i nie zgadzam się z opiniami, że są totalnie roszczeniowi 
i nic im się nie chce robić. Widzę, że potrafią włożyć sporo wy-
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tu?” to miał on pięć autorek, które tworzą wspierający się zespół. 
To zawsze jest wspaniałe doświadczenie – rozmawiać, dyskuto-
wać, wspólnie tworzyć a potem patrzeć, jak inni ludzie pracują 
i uczyć się od nich. 
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Justyna Cholewińska
Trener, coach, dyrektor pedagogiczny, 

współwłaściciel Prywatnych Dwujęzycznych 

Przedszkoli "Motylek” w Lublinie.

Od wielu lat zajmuję się edukacją. Jestem dyrektorem pedago-
gicznym Prywatnych Dwujęzycznych Przedszkoli „Motylek”. 
Placówki prowadzone są w oparciu o autorski Model Otwartej 
Edukacji, otwartej także na inicjatywy i wydarzenia kulturalno-
-oświatowe. Edukację dzieci opieramy na wartościach, wycho-
waniu w nurcie pozytywnej dyscypliny oraz aktywnej, urozma-
iconej nauce dzieci. Taki model zakłada współpracę z wieloma 
instytucjami, dzięki czemu dzieci mają szansę na udział w wielu 
projektach bardzo często dotyczących edukacji kulturalnej.

Kształtując postawy prospołeczne, włączamy dzieci w różne 
akcje charytatywne. Cyklicznie uczestniczymy w Wielkiej Or-
kiestrze Świątecznej Pomocy, podczas której dzieci prezentu-
ją swoje umiejętności wokalne, taneczne i anglojęzyczne – to 
wszystko, czego miały okazję nauczyć się w przedszkolu. 

Jako jedna z kilku placówek przystąpiliśmy do projektu Labo-
ratorium Bajki organizowanego przez Ośrodek „Brama Grodzka 
– Teatr NN”, opartego o literackie dziedzictwo Lublina. Główną 
koordynatorką działań była Alina Bąk, która wprowadziła dzieci 
w świat poezji Janiny Porazińskiej. Przez cały rok szkolny tekst 
bajki o „Szewczyku Dratewce” był inspiracją do różnych działań 
plastycznych, teatralnych i filmowych. Podczas spotkań dzieci 
stworzyły ilustracje do wydanej potem książki, nagrały słucho-
wisko o Szewczyku Dratewce, a finałem był pokaz opowieści 
na scenie. Zrodził się wówczas także pomysł stworzenia szafy 
multimedialnej, prezentującej wytwory naszej współpracy. Za-
projektowana specjalnie do tego celu szafa stanęła w przedszko-
lu i jest dostosowana do możliwości dzieci: operując myszką 
włączają piosenki i filmiki, używając „magicznej słuchawki” od 
magnetofonu słuchają słuchowiska, które nagraliśmy w ramach 
Laboratorium Bajki. Dzięki temu projekt „cały czas trwa” a szafa 
„żyje swoim życiem”. Umieszczona jest tam także ramka multi-
medialna, która  służy do prezentacji codziennych działań dzie-
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ci – dzięki temu rodzice wiedzą, co wydarzyło się w przedszkolu. 
Wgrywamy do szafy także samodzielnie przygotowane filmiki. 
Inspiracją do ich tworzenia jest kontakt z telewizją (przez wiele 
lat byłam konsultantem programu telewizyjnego Jedynkowe 
Przedszkole, nasze dzieci uczestniczyły w nagraniach) i inne 
wspólnie wykonywane działania.

Moja aktywność edukacyjna związana jest także ze współpracą 
z lubelskimi teatrami. Poprzez konsultacje pedagogiczne spek-
takli, prowadzenie szkoleń czy tworzenie materiałów edukacyj-
nych dla Teatru Starego i Teatru Andersena, pomagam dosto-
sować działania do możliwości percepcyjnych małych dzieci.

Naszą otwartość na nowoczesne formy i metody pracy z dzieć-
mi, a także wykorzystanie możliwości edukacyjno-kulturalnych 
stwarzanych przez miasto, przedstawiam często podczas pro-
wadzonych konferencji i szkoleń, poprzez co stają się inspiracją 
dla innych.
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Moje początki nie były łatwe – przede wszystkim zawsze musia-
łam się zmagać z nieśmiałością, w liceum doszły do tego problemy 
zdrowotne. Podczas studiów również nie rozwijałam swoich pasji. 
Na Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwie wbrew pozorom 
trzeba się było dużo uczyć, nie zostawało już czasu na dodatkowe 
aktywności. W pewnym momencie pomyślałam, że muszę coś 
ze sobą zrobić, bo nie mogę dłużej trwać w martwym punkcie. 
Akurat wtedy ruszał nabór do pierwszej edycji programu „Wolon-
tariusz Europejskiej Stolicy Kultury Lublin 2016”. Wysłałam swoje 
zgłoszenie i – niespodziewanie dla mnie samej – dostałam się do 
grona wolontariuszy. Zaczęłam chodzić na spotkania i warszta-
ty. Nadal byłam osobą bardzo wycofaną i niezbyt się angażującą, 
a jeśli już, to raczej w zadania indywidualne. Podczas tego progra-
mu poznałam Agnieszkę Jarmuł i nawiązała się między nami nić 
porozumienia. Agnieszka stała się dla mnie wzorem: od zawsze 
jest bardzo aktywna, ma naturę działaczki. Zaangażowała mnie 
w działania związane ze staraniami Lublin o tytuł ESK2016. Za-
częłam się otwierać, okazało się, że potrafię występować w roli 
organizatorki i animatorki.

Lublin nie wygrał konkursu, ale to nie sprawiło, że uszła z nas 
energia – przeciwnie, dalej miałyśmy ochotę działać razem. 
Agnieszka Jarmuł i Anna Welik postanowiły wtedy założyć Fun-
dację „5Medium” i zaproponowały mi dołączenie do zarządu. Zgo-
dziłam się. Pracowałam wtedy na pół etatu w bibliotece szkolnej. 
Mało się tam działo, więc postanowiłam trochę rozruszać to miej-
sce i zaczęłam prowadzić tam działania animacyjne. Włączyłam 
swoją szkołę w projekt fundacji zatytułowany „Bajki na ścianie”, 
który polegał na przywróceniu do użytku projektorów i klisz z baj-
kami, które kurzyły się w pudłach od czasów naszego dzieciństwa.
Po pewnym czasie doszłyśmy do wniosku, że nie można zawsze 
pracować za darmo, więc zaczęłyśmy się starać o fundusze. Pierw-
sza duża rzecz, którą koordynowałam, to „Akademia Cyfrowych 
Kompetencji” – projekt przeznaczony dla studentów, którzy po-

Monika Czapka
Fundacja "5Medium”,

program "Inny Lublin”
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tem pracowali z dzieciakami i seniorami. Sprawdziłam się w no-
wej roli i to dodało mi skrzydeł. Później w Fundacji moją stażystką 
została Kasia Sobczyk. Razem w ramach programu „Dzielnice Kul-
tury” uruchomiłyśmy „Akademię Sztuk Dziecięcych”. Ten projekt 
dobrze się przyjął: obecnie trwa jego czwarta edycja.

Aktualnie pracuję w Domu Słów i w Fundacji „5Medium”. Uwa-
żam, że działalność w fundacji bardzo mnie rozwinęła. Mam po-
czucie, że jesteśmy potrzebni, bo jako pierwsi w Lublinie zajmo-
waliśmy się takimi sprawami jak edukacja medialna, technologie 
informacyjno-komunikacyjne. Niektórzy uczestnicy naszych pro-
jektów wracają do nas, na przykład Ania, uczestniczka tegorocz-
nej „Akademii Cyfrowych Kompetencji”, przy naszym wsparciu 
napisała swój pierwszy wniosek do „Dzielnic Kultury”. W swo-
im projekcie dotyczącym rękodzieła korzysta z narzędzi multi-
medialnych (filmy instruktażowe do wszystkich zajęć stworzyła 
w animacji poklatkowej). Cieszę się kiedy ktoś korzysta w swoich 
działaniach ze zdobytych dzięki nam narzędzi. 

Praca w fundacji dała mi taką pewność siebie, że zaczęłam orga-
nizować różne działania również poza nią. Dzięki Kasi Sobczyk 
dołączyłam dwa lata temu do Grupy Fotografów Lubelskich – mia-
łam aparat, ale zupełnie nie wiedziałam, jak z niego profesjonal-
nie korzystać. Dziś czuję się już na tyle zorientowana w temacie, 
że postanowiłam wystartować z własnym projektem „Kreatywni 
w fotografii” przeznaczonym dla ludzi z cyfrówkami, ale bez wie-
dzy dotyczącej techniki fotografowania. 

Kiedy myślę o sobie z przeszłości i sobie teraz, to widzę dwie różne 
Moniki. Mnie w przeszłości ktoś zainspirował i teraz ja chciała-
bym inspirować innych. Nawet jeśli po tych wszystkich działa-
niach zostanie jedna osoba, która znalazła kierunek dla siebie, to 
dla mnie powód do satysfakcji. To bardzo ważne, żeby na pewnym 
etapie swojego życia spotkać kogoś, kto małymi kroczkami pomo-
że ci znaleźć własną ścieżkę.
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Tymoteusz Wojna: Moja przygoda z aktywnością kulturalną za-
częła się od „Teatrikonu”. Trafiłem tam na początku studiów 
i dostałem zadanie – wtedy wydawało mi się ono ogromne – 
przeprowadzenia projektu z licealistami na terenie ich szkoły. 
Złapałem bakcyla. Spędziłem w Fundacji cztery lata i przesiąk-
nąłem ideą tych działań – celami edukacyjnymi i animacyjny-
mi. Ostatni projekt, którym zajmowałem się w „Teatrikonie” 
trochę mnie przerósł i zrobiłem sobie przerwę. W tym czasie 
poznałem Kamilę Czosnyk. Okazało się, że stanowimy zgrany 
duet menedżera kultury i artystki. Przeformułowałem trochę 
swoje cele, bo nie chciałem zajmować się już głównie edukacją 
– tak jak to było w „Teatrikonie”. Zależało mi, by moje działa-
nie miało większy związek ze sztuką. Czymś takim okazało się 
„Miasto bez chmur”.

Kamila Czosnyk: Nazwa projektu ma związek z moim prze-
świadczeniem, że sztuka może być czymś, co „rozchmurza” 
ludzi – wierzę, że może ona poprawić jakość życia. Kiedy koń-
czyłam studiować malarstwo, buntowałam się przeciwko tej 
dziedzinie sztuki, dlatego że to praca z dala od człowieka. Ma-
rzyłam o tym, żeby wyciągać artystów z bezpiecznych pracow-
ni i zderzać z rzeczywistością. Ale jeszcze nie wiedziałam jak. 
W 2014 podjęłam próbę: założyłam grupę CrossRoad, która włą-
czyła się w przygotowania Nocy Kultury. Ważnym momentem 
było spotkanie z Szymonem Pietrasiewiczem i staż w Centrum 
Kultury. Spadły mi klapki z oczu. Dużo rzeczy nałożyło się na 
siebie. Za sprawą pracy w Punkcie Kultury zaczęłam zauważać, 
jak mało jest śmietników, ławek, przestrzeni dla dzieciaków… 
Pomyślałam, że przydałby się projekt, który będzie uczył mło-
dych artystów, jak tworzyć, odpowiadając na potrzeby miesz-
kańców. W Lublinie dużo się dzieje i zmienia na lepsze, ale cią-
gle brakuje współpracy pomiędzy artystami i mieszkańcami. 
Wielu twórców, działając w tkance miasta, nie zwraca uwagi na 
to, że ich obiekty są dla ludzi bezużyteczne, a nawet kłopotliwe. 

Kamila Czosnyk 
i Tymoteusz Wojna
"Miasto bez chmur”
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– brak prądu, opóźnienia w dostawie materiału. W przestrzeni 
miejskiej dochodzi wiele czynników, których nie ma w bezpiecz-
nej pracowni.

Kamila: Uczelnia nie daje możliwości popełniania błędów i nie 
stwarza możliwości do brania odpowiedzialności za swoją pra-
cę. Sztuka miejska ma ten atut, że pozwala na naturalną inte-
rakcję odbiorcy z dziełem. Zachęcaliśmy uczestników naszego 
projektu, żeby pytali, słuchali, rozmawiali z mieszkańcami. 
Staraliśmy się ich przygotować na to, że pojawią się blokady, bo 
jesteśmy obcy i nikt nie ma obowiązku się przed nami otwierać. 
Dużo dla integracji znaczyły momenty, w których nasi artyści 
potrzebowali pomocy od mieszkańców – np. kiedy montowali 
pajęczynę więzi, artystka musiała wejść do mieszkań. Dzięki 
temu mieszkańcy mieli poczucie, że zależy nam na zrobieniu 
czegoś dla nich, nie dla siebie. Poza dwoma przypadkami, nie 
spotykaliśmy się z głosami rozczarowania. W jednym miejscu 
oczekiwano placu zabaw dla dzieci. Zaproponowaliśmy w po-
bliżu kubiki i nie spodobał się materiał, z którego zrobiliśmy 
pola do zabaw dla dzieci – płyty drewniane. Ale nie mieliśmy 
innych możliwości. Nie wszyscy zaakceptowali też neonowy na-
pis stworzony z podpisu dziecka – mówiono, że kolor (czerwień) 
jest nietrafiony. To informacja dla artysty, żeby się zastanowił, 
jak jego praca może być czytana. Nigdy nie jest tak, że każdemu 
wszystko się podoba.

Tymoteusz: Uczestnicy wykonali rzeźby, mural, instalacje, film 
z dzieciakami. Cokolwiek powstawało miało być użyteczne, 
funkcjonalne dla mieszkańców. Nawet jeżeli powstał mural, 
który symbolizował morze, to przed nim został wysypany piach, 
wbito paliki naśladujące falochron i teraz dzieciaki mogą się tam 
bawić. W powstawanie włączyli się mieszkańcy: kobiety z tego 
podwórka bardzo nam pomogły, wkopywały same falochron, 
panowie tynkowali ścianę, a dzieciaki malowały. Morze na tym 

Tak zaczął kiełkować pomysł na „Miasto bez chmur” – projekt, 
w którym zachęcaliśmy młodych twórców do pracy w przestrze-
ni miejskiej i uczyliśmy radzenia sobie z jej specyfiką. Chcie-
liśmy im przy tej okazji pokazać, że należy pytać, rozmawiać 
z mieszkańcami i tworzyć rzeczy funkcjonalne. 

Tymoteusz: Mimo że przewidywaliśmy realizację projektu na 
wakacje, zgłosiło się dużo więcej chętnych niż zakładaliśmy. Lu-
dzie wysyłali mailowo swoje zgłoszenia: mieli podać swoją mo-
tywację do udziału w projekcie, mogli załączyć portfolio. Duża 
część osób pisała o tym, że ma już gotowy pomysł i chce znaleźć 
środki na zrealizowanie go. Nie o takich ludzi nam chodziło – 
zależało nam na kimś, kto odpowie na nasze ideowe założenia. 
Zaprosimy do udziału dziesięć osób. Uczestnikami byli studenci 
i świeżo upieczeni absolwenci liceów plastycznych. Artystę de-
finiowaliśmy bardzo szeroko: jako kreatywną osobę, która chce 
tworzyć; wykształcenie miało znaczenie drugorzędne. 

Kamila: Ważny był dla nas edukacyjny aspekt projektu. Za-
częliśmy od szkoleń, które prowadzili Szymon Pietrasiewicz 
i Alicja Burek– przybliżali uczestnikom, jak wygląda sztuka 
w przestrzeni miasta oraz sztuka zaangażowana społecznie. 
Rozmawiałam z mieszkańcami kamienic, na terenie których 
mieli działać artyści. Chcieliśmy się odnieść do lokalnych po-
trzeb – różnie przecież można potraktować hasło „brak zieleni” 
lub „brak placu zabaw”. 

Tymoteusz: Staraliśmy się uczulać uczestników „Miasta bez 
chmur”, by planowali swoją pracę w czasie. U wielu osób dzia-
łała zasada deadline’u, czyli praca na ostatnią chwilę. Dużo 
czasu poświęcaliśmy na to, żeby pokazać im, jak organizować 
działania, by zabezpieczyć się przed różnymi czynnikami ze-
wnętrznymi, które mogą sprawić, że projekt się nie uda. War-
to sobie zarezerwować czas na nieprzewidziane okoliczności 
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muralu nie jest hiperrealistyczne, ale chodziło nam o działanie 
społeczne i to się udało.

Kamila: Na ulicy Zamojskiej detale architektoniczne zostały 
zaznaczone farbą fluorescencyjną, która świeci tylko w ciągu 
dnia, a nie w ciemności. W ten sposób autorka chciała zwrócić 
uwagę na ilość zabytków, które niszczeją – te detale dotąd nie 
rzucały się tak bardzo w oczy. 

Tymoteusz: Kiedy zaczynaliśmy przychodzić w te miejsca, od-
czuwałem dystans, niepewność, czułem jakby traktowano nas 
jak obcych kolonizatorów wchodzących na cudzy teren. Ale 
z czasem zaczęliśmy się ze sobą oswajać. Szczególnie mocno 
uświadomiłem sobie tę przemianę podczas finału projektu. 
W podwórku, gdzie stoi „Zielony wirus”, roślinna instalacja, 
byłem dwa dni przed prezentacją i to, co zobaczyłem, skojarzyło 
mi się z włoską rodziną: ludzie siedzieli razem, pili kawkę, dzie-
ciaki biegały wokół – sielanka. Nie na każdym podwórku udało 
się doprowadzić do takich relacji – bo też każde podwórko ma 
inną sytuację, inną strukturę społeczną i inny problem był tam 
sygnalizowany. Mam poczucie, że we wszystkich miejscach, do 
których przyszliśmy, udało się osiągnąć ważną rzecz – miesz-
kańcy nie patrzyli na pracujących tam artystów jak na intruzów 
na siłę realizujących swój pomysł, wbijających flagę na cudzym 
terenie, tylko jak na osoby, które wchodzą w dialog.
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Od dwudziestu lat interesuję się deskorolką, od osiemnastu – 
jeżdżę na deskorolce, a od sześciu wkręciłem się w to tak bardzo, 
że trenuję ludzi (na przykład jeżdżę na kolonie deskorolkowe 
do Przysuchy pod Radomiem). Od kiedy dostałem „Żurawia” 
w dziedzinie Animator Kultury, zajmuję się warsztatami i dzia-
łaniami deskorolkowymi w Lublinie.

Do jazdy na deskorolce najlepiej nadaje się street, czyli ulica. Na 
drugim miejscu jest skatepark, ale on sprawdza się tylko w okre-
sie letnio-wiosennym, ewentualnie słoneczną jesienią. Kilka lat 
temu zaczęliśmy z kumplami szukać przestrzeni, w której moż-
na jeździć również kiedy pada deszcz lub śnieg. Korzystaliśmy 
z zadaszonego parkingu pod Biedronką na Zana, dogadaliśmy 
się też z dyrektorem Lublin Plaza. Ale okazało się, że to czasowe 
rozwiązania: wszędzie w końcu padał argument, że nie może-
my jeździć, bo coś popsujemy. Wtedy dowiedzieliśmy się, że na 
Męczenników Majdanka 6b znajduje się opuszczony dziesięć 
lat temu budynek, który niszczeje. Zajęliśmy pierwsze piętro, 
gdzie była najlepsza nawierzchnia. Mamy zadaszone miejsce, 
możemy jeździć, wiatr nie wieje, chociaż w zimie pozostaje 
oczywiście problem temperatury. W marcu 2016 minie pięć lat 
od utworzenia skateparku. Powstawał przez trzy miesiące, bu-
dowało go sześćdziesiąt osób. Co roku lekko go remontujemy. 
Możemy to robić także dlatego, że… syn właściciela budynku 
w latach 90. jeździł na deskorolce.

Kiedy wybudowaliśmy to miejsce, spotykali się tu tylko ludzie 
na deskorolkach. Z czasem pozwoliliśmy pojeździć BMX-om, 
osobom na rolkach, hulajnogach. Rok później na drugim piętrze 
powstał skatepark BMX-owy. My mamy beton, oni – samo drew-
no. Na trzecim piętrze przez rok działała galeria Brain Damage, 
która później przeniosła się na Cichą, a teraz jest na Królewskiej. 
Budynek cały czas ma potencjał, by robić tu więcej rzeczy. Moż-
na się tu bawić, śpiewać – to bardzo klimatyczna przestrzeń.

Jacek "Jaco” Harasimiuk
1st Floor



46 47

Środowisko deskorolkowe jest coraz większe – i u nas, i na świe-
cie. 21 czerwca organizujemy w Lublinie dzień deskorolki. Przy-
jeżdża na niego około sto pięćdziesiąt osób z Lubelszczyzny. Do 
naszego skateparku przychodzi regularnie około pięćdziesięciu 
osób, a w całym mieście dałoby się uzbierać może sto, które się 
tym zajmują. 1st Floor to niewielkie miejsce – kiedy jeździ trzy-
dzieści osób, czuć lekki dyskomfort. Każde miasto wojewódzkie 
ma fajny skatepark, który mieści co najmniej sto osób. I to bar-
dzo dobrze, bo deskorolka jako dziedzina sportu kapitalnie się 
rozwija. Tak powinno być, bo według moich obserwacji dziecia-
ki coraz więcej siedzą przy komputerach i telewizorach. Kiedy 
zobaczą w telewizji, że ktoś jeździ na desce, rowerze, hulajnodze 
lub rolkach, to fajnie, żeby było miejsce, gdzie same mogłyby 
spróbować to robić. W tej chwili brakuje u nas w mieście takiej 
przestrzeni. Liczę jednak, że wygramy Budżet Obywatelski i po-
jawi się kolejne miejsce.

Fajnie, że pod Centrum Kultury po Sportivalu, festiwalu desko-
rolkowym, który organizujemy w Lublinie, udało się zostawić 
mini rampę. Dla nas CK jest w tym momencie takim małym 
odpowiednikiem barcelońskiego MACBA – mamy schody, fajną 
nawierzchnię, mini rampy, możemy działać. W 2016 otwiera się 
Centrum Spotkania Kultur, które od razu w regulaminie zapisa-
ło, że na placu przed budynkiem można jeździć na desce. Podoba 
mi się stosunek miasta do nas: widzi, że nie stwarzamy nie-
bezpieczeństwa, ale pokazujemy możliwości architektury – po 
schodach, które służą do schodzenia i wchodzenia, my skacze-
my, ale robimy to na własną odpowiedzialność. Ostatnio kolega 
zauważył, że deskorolkarze promują Lublin, bo nasze zdjęcia są 
wszędzie i ludzie z całej Polski chcą przyjechać, żeby zobaczyć tę 
miejscówkę, te sześć schodów, które mamy pod CK. To miejsce 
jest tak fajne, że ludzie z Ameryki by przyjechali, gdyby tylko 
o nim wiedzieli. Ale powoli, powoli, małymi kroczkami... 
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Sylwia Janasz
Fundacja Słoneczny Pokój, TuTarg

Jestem takim życiowym badaczem, przy czym eksperymentuję 
i doświadczam raczej na własnej żywej tkance, niż na innych 
ludziach. Należę do absolwentów zacnej poznańskiej ASP, z któ-
rej wyniosłam umiłowanie do konceptualizmu i minimalizmu 
polane sosem z artystycznych działań grupowych lat 80-tych 
i kompletnego pomieszania lat 90-tych. Od 2000 roku poszuku-
ję na własną rękę odpowiedzi dotyczących iluzji tego świata, 
jego rzeczywistej podstawy, oraz sprawdzam jak ta wiedza może 
wpływać na naszą rzeczywistość.

W tym właśnie obszarze mieści się moja – w większości spo-
łeczna – praca w fundacji Słoneczny Pokój, organizacji, którą 
powołałam do życia wraz z przyjaciółmi ponad 2 lata temu. Na-
sze cele wynikają ze światopoglądu: jesteśmy wegetarianami, 
aktywnie zajmujemy się obroną praw ludzi i zwierząt, staramy 
się działać w duchu głębokiej ekologii; zagłębiając się w tematy-
kę recyklingu, samowystarczalności, biobudownictwa, etycz-
nego handlu oraz współtworzenia enklaw niezależnej kultury 
i wymiany umiejętności Nasze działania warsztatowe dla dzieci 
i dorosłych łączą ekologię ze sztuką. 

Takim energetycznym inkubatorem w czasie naszego samo-
określania się jako przyszłej organizacji była Przestrzeni Ini-
cjatyw Twórczych „TEKTURA”. Pozainstytucjonalne miejsce 
niezależnej kultury znane w całej Polsce (i dalej), funkcjonujące 
bez dotacji i jakichkolwiek miejskich środków przez kilka lat, 
„zabite” w 2013 r. przez władze miasta Lublin. Uczestniczyliśmy 
w wydarzeniach „tekturowych”, potem jako grupa nieformalna 
mieliśmy tam swoje spotkania.

Takie miejsca jak „TEKTURA” to żywa szkoła demokracji, ak-
ceptacji inności, wzajemnego szacunku i odpowiedzialności 
za wspólną przestrzeń. Są one bezcenne dla tkanki miejskiej 
i dlatego też, już jako organizacja, współtworzyliśmy Autono-
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miczne Centrum Społeczne Cicha4, które obecnie również nie 
istnieje. Razem z innymi organizacjami korzystaliśmy z pięknej 
kamienicy, współtworząc to miejsce. Był to bardzo intensywny 
czas i zaowocował mnóstwem wspólnych wydarzeń, koncertów, 
wystaw. Powstała tam czytelnia, galeria, kawiarnia... 

Spośród inicjatyw fundacji do dziś przetrwał TuTarg – wegański, 
lokalny targ z żywnością, kosmetykami naturalnymi i rękodzie-
łem, z którym podróżowaliśmy po różnych miejscach, a obec-
nie zakotwiczyliśmy na Kowalskiej 7. To przestrzeń, w której 
wspólnie z przyjaciółmi spoza Słonecznego Pokoju ponownie 
realizujemy marzenia o niezależnym, oddolnym miejscu, tym 
razem z przewagą zaangażowania społecznego nad artystycz-
nym. Tu też staramy się wspólnie reaktywować bezgotówkową 
kawiarnię Miłość. Na TuTargu robimy bardziej etyczne zakupy, 
dokonując politycznych wyborów konsumenckich, które rzeczy-
wiście mają wpływ na nasz świat, spotkamy się z różnymi ide-
ami, ponieważ w trakcie targu organizujemy spotkania o tema-
tyce istotnej społecznie. Poza tym mam wrażenie, że zbieramy 
takich fajnie zorientowanych ludzi, którzy się ciągle rozwijają; 
Paweł i Ania pojawiali się jako sprzedawcy TuTargowi, teraz 
prowadzą Zielony Sklepik. Pani Ola, autorka biodynamicznych 
świetnych syropów ziołowych założyła własną fabryczkę. Przy-
jeżdżała też do nas Umeå – genialna, pierwsza w Lublinie we-
gańska restauracja, zanim jeszcze rozpoczęła działalność. My 
również jako fundacja mamy swój etyczno-biznesowy plan pro-
dukcji naturalnych mydeł i ich sprzedaży w cenie pro-ludzkiej.
W niezależnych miejscach przebiegają procesy, które nie zacho-
dzą tam, gdzie każdy podlega odgórnej władzy. Przewidywal-
ność takiej sytuacji zabiera im dynamikę i możliwość szybkiego 
dojrzewania, przekształcania się zgodnie z duchem czasu i po-
trzeb ludzi. W nieformalnych inicjatywach kontakty między-
ludzkie są wolne i choć czasem bolesne, to jednak bardzo cenne. 
To prowadzi do rozwoju grupy, faktycznego przepracowania 

wielu spraw poprzez mierzenie się z realnością, bez narzuconej 
poprawności blokującej szczerość relacji międzyludzkich.

Jednocześnie w ramach rozwoju i współpracy realizowaliśmy 
projekty z wieloma oficjalnymi miejscami kultury: Galerią La-
birynt, Domem Słów, Domem Kultury „Narnia”, Frutti di Mare, 
Wojewódzkim Ośrodkiem Kultury w Lublinie, Muzeum Wsi Lu-
belskiej. Tam podczas warsztatów między innymi z biobudow-
nictwa, tynkowania gliną, architektury z żywej wierzby, recy-
klingu, uczyliśmy się technik i tworzyliśmy użyteczne obiekty: 
naturalne place zabaw, karuzelę rowerową, mural, biżuterię, 
odzyskiwaliśmy meble czy szyliśmy przedmioty. Interesują 
nas naturalne materiały i proste techniki, dzięki którym ludzie 
mogą powrócić do życia w zgodzie z naturą albo chociaż poczuć 
jego przedsmak, obcując z naszymi obiektami. Zapraszam np. 
do naszej kopuły z żywej wierzby w skansenie.

Mamy na swoim koncie bardzo ciekawy sukces, który w spo-
sób dobitny pokazuje, że nawet garstka ludzi, zaangażowanych 
w coś dobrego, może przyczynić się do zmian.

Poruszeni informacją z Ratusza o planowanym odławianiu li-
sów pojawiających się w Parku Saskim i zagrażających pawiom, 
zorganizowaliśmy demonstrację. Pojawiła się na niej mała grup-
ka ludzi, ale też przedstawiciele wszystkich mediów, którzy wy-
słuchali argumentów i umieścili je na swoich łamach. Temat 
ucichł, aby powrócić ze zdwojoną mocą. Wydział Ochrony Śro-
dowiska wydał postanowienie o odstrzale lisów w parku, na co 
my odpowiedzieliśmy facebookowym fanpejdżem sprzeciwu, 
na który masowo reagowali ludzie – wystarczyło kilka godzin 
aby było ich ponad dwa tysiące. Prezydent oczywiście odwo-
łał to postanowienie. Lisy traktowane są jako wrogie i dzikie 
stworzenia. Tymczasem te zwierzęta od pokoleń są niegroźnymi 
mieszczanami jak my, miasto to ich dom, nie potrafią nawet po-
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radzić sobie w naturalnym środowisku. Mogą być ciekawostką 
i atrakcją Lublina. Takie „anektowanie” przez miasta dzikich 
zwierząt, to częste zjawisko na świecie, więc czemu mieszkań-
cami naszego, zamiast radości wywoływanej obcowaniem z na-
turą, ma kierować strach?

Obecnie jesteśmy w trakcie badania tematu kooperatywizmu 
i podejmowania próby ponownej reaktywacji lubelskiej koope-
ratywy spożywczej, która kiedyś przez krótki czas funkcjono-
wała w Tekturze. Celem naszej fundacji jest dążenie do bycia 
społeczeństwem opartym na ponadkulturowej i ponadreligijnej 
tożsamości ludzi – świadomych mieszkańców Ziemi. Stąd nasze 
marzenia oscylują wokół natury, pokarmów dla duszy i ciała… 
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Wszystko zaczęło się od projektu Łukasza Witt-Michałowskiego 
„Teatr pod Celą”, który był realizowany w 2007 roku w Areszcie 
Śledczym w Lublinie. Byłem jednym z więźniów grającym w „Li-
zystracie”. Ludzie pukali się w głowę i mówili „Oszalał, myśli, że 
będzie aktorem”. Tymczasem po wyjściu z więzienia zagrałem 
w kolejnych przedstawieniach.

Nadal występowałem u Łukasza w spektaklach realizowanych 
już pod szyldem Sceny Prapremier InVitro: „Ostatni taki ojciec”, 
„Zły”, „Tata ma kota”. U Pawła Passiniego byłem niedźwiedziem 
w jego pierwszym przedstawieniu dla dzieci, a u Joanny Lewic-
kiej grałem w „Przygaszonych”, „Śnie nocy letniej” i „Już się Cie-
bie nie boję, Otello”. Teraz już nikt się nie śmieje z tego, że jestem 
aktorem. Do tego mam fajne życie, superprzyjaciół i znajomych.
Najbardziej interesują mnie projekty społeczne. Uważam to 
za bardzo odpowiedzialne zadanie – można je porównać z wy-
chowywaniem dzieci. To proces rozłożony na lata, a nie jakiś 
projekt. Nie można przyjść do ludzi, dać im nadzieję, a po osią-
gnięciu finalnego produktu podziękować za współpracę. To 
najgorsze, co może ich spotkać! Najbardziej nienawidzę hucpy 
i robienia czegoś na pokaz. Projektów społecznych nie robi się 
pod publiczkę, ale po to, żeby ludzie biorący w nich udział do-
stali szansę, złapali haczyk. Krótkotrwałe projekty to za mało. 

Chyba zawsze będę pracował z więźniami. Bo kto ma to robić, 
jeśli nie były więzień? Znam ich mentalność, zachowania, wiem, 
czego oczekują, jak do nich podejść, żeby mówili szczerze. Ła-
twiej mi do nich docierać i przekonywać, bo jestem po prostu 
jednym z nich. A jednocześnie kimś, komu się powiodło. Wszy-
scy mówią: więźniowie to bandyci i złodzieje. Ale nikt nie pró-
buje przyjąć ich perspektywy. Ludzie nie zdają sobie sprawy, 
czym są obciążeni więźniowie, kiedy wychodzą na wolność. Bo 
przecież oni widzą, że społeczeństwo się ich boi. Trzeba z nimi 
inaczej pracować. Nie można pozostawiać ich samych po pro-

Dariusz Jeż
Aktor
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W Lublinie brakuje komórki wspierającej działania z wykluczo-
nymi. Takiej, w której pracują ludzie, dla których to naprawdę 
coś znaczy i którzy rozumieją, o co w tym chodzi. Tylko wielo-
letnie systematyczne działania mają sens i przynoszą efekty. 
To byłby układ dobry dla obu stron, bo miasto by dostało nowe 
umysły, świeżość, coś innego, niewymuszonego, bo ludzie – jak 
na przykład więźniowie – zaangażowaliby się w to sercem i du-
szą. Na pewno by się odwdzięczyli i robili wszystko, żeby było 
jeszcze lepiej i starali się dzielić zdobytym kapitałem z kolejny-
mi osobami. Jest mnóstwo ludzi, którzy mają wolny czas i bar-
dzo chcieliby się w coś zaangażować. Rzeczy społeczne robi się 
nie dla statystyk, ale żeby na świecie było lepiej.

jekcie, bo tylko utwierdzają się w przekonaniu, że nie warto 
się angażować. Zresztą to dotyczy wszystkich grup – zarówno 
więźniów, jak i wykluczonych. Dawać im coś. Nie pieniądze, ale 
nadzieję. Szansę.

„Sen nocy letniej”, przedstawienie Joanny Lewickiej, pokaza-
liśmy w ramach gali wręczenia Nagrody im. Prof. Zbigniewa 
Hołdy przyznawanej osobom zaangażowanym w ochronę praw 
człowieka, pracy na rzecz wykluczonych oraz interesu publicz-
nego. Powstało ono w efekcie działań warsztatowych z udziałem 
osadzonych w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim oraz zawo-
dowych aktorów. Dziś, po wielu różnych doświadczeniach, uwa-
żam, że takie wydarzenia jak ta gala powinny wyglądać inaczej: 
przede wszystkim być mniej oficjalne. Ludzie podczas wręcze-
nia tej nagrody powinni mieć możliwość spotkania ze sobą – bo 
przecież profesor Hołda wchodził pomiędzy ludzi. Co z tego, że 
aktor-więzień wyjdzie na scenę? To za mało. Chodzi o to, żeby 
mógł z gośćmi gali porozmawiać, żeby te światy się przeniknęły 
naprawdę. Albo robimy coś dla ludzi i z ludźmi, albo nie robimy 
tego. Ja nie mogę udawać. Kiedyś byłem zakłamanym skurwie-
lem, ale od 10 lat kłamstwo przestało mnie interesować. Nasze 
działanie ma sens tylko wtedy, kiedy podchodzimy do pracy 
i ludzi szczerze.

Ostatnio kiedy robiliśmy „Przygaszonych” zaczęło mi łazić po 
głowie, żeby zrobić coś z dzieciakami. Podczas prób do tego 
spektaklu przeszkadzały nam dzieci ze Starego Miasta. Były 
namolne, rozwydrzone, waliły w szybę. Przeganiać je? Praw-
da przecież jest taka, że to ich ulica, one tu mieszkają, dokąd 
mają stąd pójść? Zaczęliśmy więc do nich wychodzić i rozma-
wiać z nimi. Okazały się chętne do pomocy, bardzo ciekawskie. 
Chciałem zrobić projekt, w którym stałyby się przewodnikami 
po mieście i pokazywali Starówkę taką, jaką oni znają, ale nie 
dostałem dofinansowania.
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Muzyka była mi bliska od zawsze, ale na poważnie zacząłem się 
nią interesować podczas studiów romanistycznych w Krakowie. 
Mieszkałem blisko Filharmonii i bywałem tam częstym gościem. 
Swoją pasję kontynuowałem po przyjeździe do Lublina. Ta na-
miętność – nie boję się użyć tego słowa – znalazła wyraz także 
w mojej działalności dydaktycznej. Od dwóch lat prowadzę wykład 
monograficzny dla italianistów dotyczący związków muzyki i ję-
zyka, a na seminarium magisterskim zajmuję się semiotycznym 
podejściem do muzyki. Ogólnie dominuje pogląd, że muzyka służy 
przede wszystkim do budzenia emocji, natomiast nie przenosi tre-
ści. Tymczasem ja na zajęciach staram się przekornie pokazywać, 
że może się ona odnosić do rzeczywistości w sposób ilustrujący, 
„naśladować” ją. Proponuję, by rozmawiać o niej jako systemie 
znaków.

O projekcie moich prezentacji muzycznych w DDK „Węglin” dłu-
go rozmawialiśmy z panem Mateuszem Nowakiem – to on zapro-
ponował, żebym włączył się aktywnie w działania Domu Kul-
tury i później pomagał mi organizacyjnie. Podobny cykl zaczął 
prowadzić już wcześniej w DDK „Węglin” dr hab. Rafał Szczer-
bakiewicz, literaturoznawca z UMCS; jestem stałym słuchaczem 
jego cyklu „Akademia Zapomnianych Arcydzieł Filmowych”. 

Z panem Mateuszem szybko nawiązaliśmy nić porozumienia, 
obaj jesteśmy miłośnikami pięknego słowa. Długo pertraktowa-
liśmy tylko w kwestii nazwy i w końcu zgodziliśmy się na „Pro-
fesor Kęsik prezentuje”. Dobór i układ tematów w ramach cyklu 
ośmiu spotkań to mój autorski pomysł. Prezentacje w większo-
ści dotyczyły utworów instrumentalnych, każda z nich była opa-
trzona komentarzem dotyczącym interpretacji czy kontekstu 
historycznego oraz ubarwiona ciekawostkami i anegdotami 
o kompozytorach. Spotkania miały charakter wykładu, ale za-
wsze po nim zostawiałem czas na komentarze i pytania, często 
pojawiały się prośby o dodatkowe prezentacje utworów. Zawsze 

Prof. Marek Kęsik
Instytut Filologii Romańskiej UMCS, 

"Profesor Kęsik prezentuje” w DDK "Węglin”
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Mogę śmiało powiedzieć, że sam dużo skorzystałem na prowa-
dzeniu tych prezentacji ponieważ, jeśli chce się coś przedstawić 
w sposób uporządkowany, to trzeba się gruntownie przygotować 
– i w ten sposób bardzo powiększył się mój obszar wiedzy mu-
zycznej i muzykologicznej. Starałem się jednak unikać specja-
listycznych terminów technicznych i mówić w sposób maksy-
malnie przystępny, ale też z dbałością o język wypowiedzi. Mam 
poczucie, że udało mi się słuchaczy zainteresować, wciągnąć 
i wtajemniczyć w ten świat. Moim podstawowym założeniem 
i radością było dzielenie się z innymi własnym sposobem prze-
żywania muzyki, głębokim zachwytem. Chciałem prezentować 
ciepłe spojrzenie na nią, bo wierzę, że prowadzi do wewnętrznej 
harmonii i wyciszenia.

też dołączałem bonus, czyli utwór, który pozornie się nie kom-
ponował z głównym nurtem. Miałem do dyspozycji stolik didże-
ja muzyki klasycznej – uznałem, że to będzie wygodne, jeśli będę 
mógł decydować o tym, jak długi fragment muzyczny zaprezen-
tuję. Bardzo dobrze wspominam współpracę z panem Łukaszem 
Szulcem z DDK „Węglin”, który odpowiadał za techniczną stronę 
wystąpień. Przeważnie korzystaliśmy z moich zbiorów muzycz-
nych, ale często sięgaliśmy również do internetu. Większość 
z tych prezentacji została nagrana – sam przesłałem płytę córce. 

Zacząłem swój cykl od kwestii przedstawiania rzeczywistości 
poprzez muzykę. W dalszej kolejności przybliżyłem słuchaczom 
muzykę fortepianową Debussy’ego, a później symfoniczną tego 
samego kompozytora oraz Ravela. Kolejne dwa wystąpienia do-
tyczyły cytatów muzycznych w filmie: zacząłem od szczególnie 
mi bliskiego obszaru kina krajów romańskich, a potem udałem 
się z moimi słuchaczami w podróż po świecie. Zdecydowałem 
się na ten krok, bo często to właśnie film odkrywał przede mną 
nowe obszary muzyki. Potem poruszyłem kwestię wariacji 
w muzyce – to pojęcie nie jest mi obce także jako językoznawcy. 
Kolejny wykład poświęciłem – niesłusznie zapomnianej i nie-
docenianej –  francuskiej muzyce klawesynowej. Dzieliłem się 
zachwytem nad nią z moimi słuchaczami. Na koniec zaprezen-
towałem francuską muzykę organową  XIX-go i XX-go wieku.

Publiczność stanowiła mniej więcej stała grupa około 12 osób. 
Byłem zaszczycony, że jednym z moich słuchaczy był profesor 
Marek Kwapiszewski, wielkiej klasy meloman, który wprowa-
dził mnie kiedyś w świat muzyki operowej. Cieszyło mnie, że 
oprócz lubelskich melomanów, znanych mi z tego środowiska od 
lat, pojawiły się moje dwie byłe studentki oraz koleżanki z Zakła-
du Językoznawstwa Romańskiego, w którym pracuję. 
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Jestem emerytką i prowadzę w Miejskiej Bibliotece Publicznej na 
ulicy Bursztynowej Klub Aktywnego Seniora. Tworząc program 
wzoruję się na Uniwersytetach Trzeciego Wieku: nie mamy ro-
bótek (no, może czasami dla relaksu), ale wykłady i przeróżne 
zajęcia, np. tai chi, zapraszamy ciekawych ludzi. Pełnię też funk-
cję prezesa w Polskim Stowarzyszeniu Diabetyków i prowadzę 
jedno z jego lubelskich kół. Spotykamy się raz w miesiącu, za-
praszamy lekarzy, dietetyków na wykłady dotyczące cukrzycy 
i jej powikłań. Nasza grupa jest naprawdę liczna: 88 osób płaci 
składki, a około 50 przychodzi na spotkania. Ludzie potrzebują 
teraz nie samej wiedzy, bo tę można łatwo znaleźć w internecie, 
ale spotkań, rozmowy. Z tego powodu mieliśmy ognisko w Bota-
niku, wiosną 2015 roku byliśmy w Międzyzdrojach, jesienią po-
jechaliśmy na 4 dni do Pragi i już planujemy kolejne wycieczki. 
Z Klubem Seniora i z diabetykami chodzimy też na wystawy, do 
teatru, do kina, wyjeżdżamy do Warszawy, przeważnie do teatru 
Roma. Organizujemy wspólne wyjścia w Lublinie. Kiedy uczest-
niczyliśmy w zajęciach tai chi prowadzonych przed siedzibą 
Centrum Kultury, wszyscy się dziwili, pytali nas „a państwo 
ćwiczyli już wcześniej?” A my już trzy lata ćwiczymy! W klubie 
są ludzie otwarci, nie wstydzą się.

Byłam współzałożycielką Klubu Seniora na LSMie, prowadzi-
łam go z Anną Ginko-Furmanik kilka lat. Zakładałyśmy klub 
z Zosią Zaorską, bo byłam z nią na Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku. Po śmierci męża nie bardzo miałam co ze sobą zrobić, 
wnuki mam dorosłe. Więc poszłam na Uniwersytet i trafiłam 
do grupy integracyjnej do Zosi, która była wtedy kierownikiem 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zosia mi od razu powiedziała, 
że będę starościną grupy. Na początku za nic nie chciałam, ale 
dała mi dziennik i jakoś się to potoczyło. To mnie otworzyło na 
społeczną działalność. Ten klub się rozwinął, przychodzi do 
niego około trzydzieści osób. No bo wiadomo – Lublin seniorem 
stoi. Trzy albo cztery lata temu stamtąd odeszłam. Jak otworzyli 

Halina Klimek
Klub Aktywnego Seniora, 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
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bibliotekę, to się od razu przeniosłam, ponieważ mieszkam na 
Porębie. Pomyślałam sobie: działam w zupełnie innej dzielnicy, 
niż mieszkam, a u nas nie ma niczego, zupełna pustynia, ani 
domu kultury, ani nic. Więc jak na ul. Bursztynowej otworzy-
li bibliotekę, to poszłam od razu do pani kierownik Wiesławy 
Sołtys i ona się zgodziła na moją propozycję. No i przeniosłam 
się z LSM-u, choć wszyscy się dziwili i mówili nawet, że się po-
kłóciłam z Anią. Każdemu musiałam tłumaczyć, że się nie po-
różniłyśmy, tylko że mam tu blisko, 5 minut drogi. I tak zleciało 
w Klubie Seniora już tych kilka lat… Z całej tej działalności nie 
mam żadnych finansowych korzyści, wszystko robię dla własnej 
satysfakcji.
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Marta Kurowska
fundacja tu obok

Na warsztaty dla wolontariuszy Europejskiej Stolicy Kultury za-
pisałam się zaraz po tym, jak zupełnie niechcący – w ramach 
zwolnień grupowych w korporacji – przeszłam na wcześniejszą 
emeryturę i okazało się, że nie bardzo mam co robić. Poszłam 
też na szkolenie „Opieka nad osobami starszymi jako wyzwanie 
naszych czasów”, bo jestem z długowiecznej rodziny. No a potem 
założyłam fundację tu obok, która zachęca do aktywności kul-
turalnej i społecznej mieszkańców. Szczególnie tych starszych. 
Wiem, jakie to ważne, bo kiedy zaczęli się starzeć moi bliscy, zo-
rientowałam się, że są zdrowsi, kiedy mają coś ciekawego do ro-
boty. Byłam wtedy taką rodzinną „kulturalno-oświatową”. Teraz 
to samo robię w fundacji tu obok. 

Przy zakładaniu fundacji pomogła mi Agnieszka Jarmuł i jej do-
świadczenia z zakładaniem Fundacji „5 Medium”. Jednym z pierw-
szych moich pomysłów był Program Wolontariusz Kultury Plus 
– ten plus oznaczał starszych uczestników. Szybko zaczęliśmy się 
udzielać, ale na początku pracownicy instytucji kultury patrzy-
li na nas nieufnie, bo wolontariusze bywali zazwyczaj znacznie 
młodsi od nas. Potem okazało się, że dla nas też jest coś do zrobie-
nia. A dzisiaj, po czterech latach, Wolontariat Kultury Plus ma już 
swoje trwałe miejsce na mapie lubelskiej kultury. W naszej grupie 
wolontariuszy są – między innymi – czaderki z DDK Węglin, akto-
rzy-amatorzy i latarnicy Polski Cyfrowej Równych Szans. 

Ważnym polem działania fundacji są sprawy związane z prze-
strzenią wokół nas i zaangażowaniem mieszkańców w sprawy 
swojego otoczenia. W czasie prac nad aplikacją Lublina o tytuł 
ESK 2016 dołączyłam do Forum Kultury Przestrzeni. Kiedy pojawił 
się pomysł, żeby powstała Rada Kultury Przestrzeni, zgłosiłam się, 
bo zależało mi na tym, żeby Lublin był ładnym miastem pozba-
wionym nachalnych reklam. Zanim utworzyłam swoją fundację, 
brałam udział w tworzeniu społecznych projektów rewitalizacji 
Parku Ludowego i Rusałki. Prowadził je Janek Kamiński, który 
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później pracował z fundacją i mieszkańcami przy tworzeniu Spo-
łecznego Planu Zagospodarowania Doliny Czechówki na Wie-
niawie. Wtedy zrobiliśmy konkurs wizjonerski, którego wyniki 
wisiały na płocie obok Galerii Labirynt. Nie wiem, czy to nie były 
pierwsze duże plansze publicznie dostępne w Lublinie. W tym 
systemie przekazywania informacji metodą „tu obok” pracujemy 
dalej, bo uważam, że mieszkańcy powinni mieć jak największy 
dostęp do informacji. Dlatego, kiedy w Radzie Dzielnicy Wieniawa 
prowadziłam konsultacje przebudowy Alei Racławickich, to za-
dbałam, żeby olbrzymi wydruk planów mogli wszyscy zobaczyć. 
Do dziś wisi na oknach dawnej Karczmy Słupskiej. Każdy, kto tam-
tędy przechodzi, może zobaczyć pierwszą koncepcję przebudowy 
Alei Racławickich. 

Zależy mi na tym, żeby mieszkańcy byli przekonani, że mają 
wpływ na swoje otoczenie. Sama kilka razy przekonałam się, że 
warto coś zrobić niekoniecznie dla siebie. W 2009 roku koledzy 
wkręcili mnie w koordynowanie SPOKO (Społecznego Komite-
tu Organizacyjnego ESK): polegało to na tym, że organizowałam 
spotkania i zapraszałam na nie różnych ludzi. Jedno ze spotkań 
dotyczyło rad dzielnic. Było to dla mnie osobiście ważne, bo w po-
przednich latach dowiadywałam się o wyborach do rad dzielnic, 
gdy już było za późno na zgłoszenie kandydatury. Tym razem, gdy 
tylko się dowiedziałam, że mają być te wybory, zrobiłam spotka-
nie, na które przyszło kilkanaście osób. Efekt był taki, że do rad 
dzielnic kandydowało pięć osób ze SPOKO. I wszystkie się dostały. 
Także ja. W swojej kampanii obiecywałam zrobić siłownię dla do-
rosłych i zdążyłam spełnić tę obietnicę, ale przysłowiowym rzu-
tem na taśmę, w ostatnim roku mojej kadencji. Wcześniej jakoś 
zawsze znajdowałam ważniejsze rzeczy niż ta siłownia. Ale słowa 
dotrzymałam. 

Powołałam fundację, żeby tworzyć warunki do budowania rela-
cji, żeby ludzie się spotykali. Złości mnie, że ludzie tracą czas na 

niepotrzebne spory. Uważam, że cierpliwe słuchanie innych jest 
niesamowicie ważne. Spotkania z mieszkańcami czasem wyglą-
dają tak: najpierw wszyscy mają pretensje, a ty spokojnie czekasz 
aż przestaną. Bo potem, jak już skończą narzekać, mówią, co im 
przeszkadza, a później zaczynają sami myśleć, jak można to zmie-
nić. I wtedy wspólnie można znaleźć jakieś rozwiązanie.

Na takim spotkaniu poza określeniem problemów i potrzeb, trze-
ba poczekać aż opadną emocje. To pozwala zacząć myśleć nad 
konkretnymi krokami – zorientować się, co najbardziej dokucza 
i co można zmienić, a czego nie. Czasem się okazuje, że rozwią-
zanie trudnej sprawy wymaga tylko drobnych działań. Dzielenie 
problemów na mniejsze sprawy do załatwienia jest w przypad-
kach kryzysowych bardzo ważne, bo gdy się zaczyna z listy krok 
po kroku wykreślać kolejne załatwione rzeczy, to nagle się okazu-
je, że wielki problem „się rozwiązał”. 

Dzisiaj znacznie łatwiej jest mi słuchać empatycznie i zgadzać się 
z tym, że inni również mają rację. Łatwo przychodzi mi też wy-
myślanie różnych rzeczy, ale nie upieram się, że moje pomysły 
zawsze są najlepsze. Jeśli ktoś przekona grupę do swojej idei, to 
ją wdrażamy. Jestem za tym, żeby krócej mówić, a więcej robić.

Uważnego słuchania i cierpliwości nauczyły mnie lata pracy spo-
łecznej. Na przykład taka historia: w 2009 roku było spotkanie 
przedstawicieli organizacji pozarządowych, którym zależało na 
tym, żeby Lublin miał uchwałę o konsultacjach z organizacja-
mi pozarządowymi i z mieszkańcami. Ówczesny wiceprezydent 
Lublina prosił, żeby wybrać przedstawicieli, którzy wspólnie 
z urzędnikami przygotują projekt. Zgłosiłam się, bo po pierwsze 
mój mąż jest prawnikiem i wiedziałam, że będę miała wsparcie 
w domu. Po drugie – kiedy zobaczyłam, że zgłaszają się młodsi ko-
ledzy, to pomyślałam, że może dobrze, że z nimi pójdę, bo potrak-
tują nas poważniej. Z dwoma Piotrami, Chorosiem i Zieniukiem, 
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właściwie „wychodziliśmy” tę uchwałę a organizacje pozarządowe 
same przygotowały dokument, który przyjęła Rada Miasta. Przez 
kilka lat uchwała była wykorzystana zaledwie parę razy a Piotr 
Choroś, który został w międzyczasie urzędnikiem, powiedział, 
że z punktu widzenia procedur Urzędu, ten dokument okazał się 
właściwie bezużyteczny. Dziś z perspektywy czasu wiem, że tak 
nie można: jeżeli chcemy dokonać większej zmiany, musimy to 
zrobić razem. Projekt „Miasto dla ludzi. Lubelskie standardy in-
frastruktury pieszej” robimy właśnie w ten sposób – pracujemy 
wspólnie z mieszkańcami, radnymi i urzędnikami. Chcemy, żeby 
końcowe efekty uwzględniały oczekiwania, potrzeby i interesy 
mieszkańców, ale też i użyteczność powstającego dokumentu dla 
urzędników. 

W swojej pracy wykorzystuję umiejętność łączenia faktów i infor-
macji z bardzo różnych źródeł. Staram się wiedzieć, co się dzieje; 
bywam w Lublinie w różnych kręgach zawodowych (kultural-
nych, biznesowych, naukowych) i grupach wiekowych. Śledzę 
na bieżąco wydarzenia kulturalne nie tylko w Lublinie. Czytam 
lubelskie gazety i śledzę informacje w innych mediach. Czasem 
śmieję się, że jestem jak skaner 360˚. Chętnie zwiedzam różne 
miasta przyglądając się, na ile przestrzeń w nich jest przyjazna 
mieszkańcom. 

Kiedy pytają mnie, po co to wszystko robię, najpierw odpowiadam 
– żeby był fun. A na serio, to pomysł na odpowiedź podpatrzyłam 
w Oslo. W siedzibie fundacji tu obok wysoko na półce stoją nie-
mowlęce buciki mojej wnuczki – przypominają, że to, co dzisiaj 
robimy, robimy dla nas, ale i dla następnych pokoleń. 
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Wyjazdy i powroty
Pierwsze kroki w kulturze stawiałem jeszcze jako licealista, 
byłem wtedy wolontariuszem przy różnych festiwalach or-
ganizowanych przez Centrum Kultury. Zdecydowałem się na 
studia w Warszawie, myślałem o zamieszkaniu tam na stałe. 
Wytrzymałem rok i wróciłem do Lublina. Dziś myślę, że to była 
najlepsza decyzja w moim życiu. Na początku nie robiłem nic 
poza studiowaniem, ale przeszkadzało mi, że nie wykorzystuję 
w żaden praktyczny sposób swojej wiedzy dotyczącej historii 
sztuki. Poza tym chciałem pomagać innym.
 
Najpierw trafiłem do Fundacji „Teatrikon”. Poprowadziłem tam 
cykl wykładów „Spotkania ze sztuką”, potem koordynowałem 
zajęcia dla dorosłych podczas „Magicznych wakacji z Narnią”. 
Równolegle zacząłem pisać licencjat o osiedlu im. Słowackie-
go w Lublinie. Dowiedziałem się, że działająca tam grupa pro-
jektowa „Lokatorzy” szuka wolontariuszy. Dołączyłem do nich. 
Okazało się, że koordynatorka potrzebuje zastępstwa i padło na 
mnie. W projekcie potrzebny był też ktoś zorientowany w teo-
riach Hansenowskich. Z wolontariusza stałem się kimś, kto 
w kolejnej edycji współdecyduje o projekcie. Mieliśmy finanso-
wanie z programu Fundacji Roberta Boscha „Actors of Urban 
Change”. Jego uczestnicy z dziesięciu krajów raz na kwartał 
zjeżdżali się w jednym z miast i wymieniali doświadczeniami, 
obserwowali swoją pracę, ale też inne lokalne organizacje, in-
stytucje, projekty. Pojechałem do Gruzji i oczy mi się otworzyły 
– zobaczyłem, jak można korzystać z doświadczeń, które mam, 
żeby zmieniać rzeczywistość.
 
Po powrocie zdecydowałem się szukać nowych rozwiązań. Wa-
kacje zeszłego roku były momentem, kiedy poznawałem bardzo 
dużo ludzi, brałem udział w wielu projektach. Pomagałem w La-
boratorium Sztuki Społecznej, potem Brain Damage Gallery. 
W kolejnym roku pracowałem przy projekcie „LubARTowska”, 

Rafał Lis
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ki regularnej obecności w tym miejscu mogłem konfrontować 
książkową wiedzę o osiedlu z rzeczywistością i ludźmi, którzy 
tam mieszkają. Nazywam ich „praktykami formy otwartej”, bo 
żyją na co dzień w tej przestrzeni.

Na „Sąsiedzkiej kawie” w ramach „Lokatorów” jedno spotkanie 
poświęciliśmy mozaikarstwu. Mówiliśmy o jego historycznym 
kontekście na osiedlu, robiliśmy warsztaty. Przy tej okazji do-
wiedzieliśmy się, co się mieszkańcom podoba, a co nie. Wtedy 
też urodził się pomysł mozaikowego tetrisa – pomyśleliśmy, że 
tak samo mało dzieciaków gra teraz w tetrisa, jak i bawi się na 
placach zabaw. Zrobiliśmy kilka spotkań z młodymi mieszkań-
cami osiedla. Przedszkolakom pokazaliśmy, co można ułożyć 
z kółek i kwadratów – przygotowały własną konstrukcję i za 
chwilę będziemy ją układać na ścianę przedszkola, do którego 
chodzą. Dzieciaki w każdym wieku zwykle bardzo interesują się 
naszą obecnością. Ze starszymi głównie rozmawiamy, pokazu-
jemy zdjęcia, mówimy o mozaikach, które powstawały kiedyś. 
To były większości formy abstrakcyjne, więc często nas pytają, 
dlaczego to tak wygląda. Młodsze dzieci są chętne do pomocy, 
tną z nami płytki, układają, podrzucają pomysły. Cieszą się, że 
mają na osiedlu coś, do czego same przyłożyły rękę.

Mozaiki z historią
Za każdą z naszych realizacji stoi historia. Na nasze wezwanie 
o materiały – bo postanowiliśmy je również pozyskiwać społecz-
nie – zareagowała mieszkanka osiedla Słowackiego. Stwierdzi-
liśmy, że skoro ta pani przekazała nam materiały, to trzeba się 
jej odwdzięczyć w sposób jak najbardziej użyteczny. Czego tam 
brakuje? Numerów mieszkań w klatkach – więc do dzieła! Zajęło 
to sześciu osobom około trzydzieści godzin, to nasza najbardziej 
pracochłonna realizacja. Nie wykonywaliśmy jej w ceramice, 
tylko w szkle. Spędzaliśmy tam mnóstwo czasu, więc mieliśmy 
okazję poznać mieszkańców. Zawsze pracujemy na widoku, nie 

realizowanym przez Europejską Fundację Kultury Miejskiej. 
Nagle się urzeczywistniła ta wizja Lublina, w którym każdy 
może być aktywny. Tu działa mnóstwo odważnych osób, które 
potrzebują pomocy przy swoich projektach i oferują możliwości 
rozwoju przy ich działaniach. Ich odwaga trochę mi się udzie-
liła. 

Teoria i praktyka
W swoim licencjacie opisywałem wszystko, co się działo na osie-
dlu Słowackiego – od jego założenia do wczoraj. Między inny-
mi Lubelskie Spotkania Plastyczne, w ramach których powstał 
zespół mozaik zdobiących prześwity bloków. Pomyślałem, że 
warto zrobić coś, co przypomni ludziom o tym. Zawiązaliśmy 
więc Społeczną Pracownię Mozaiki, która działa na zasadach 
kolektywu artystycznego. W jego skład wchodzą głównie lubel-
scy studenci. Do grupy należy również Paulina Furtak, artystka 
pracująca w mozaice od kilku lat. To ona pokazała nam swój 
warsztat, nauczyła zasad projektowania i wykonywania mozaik. 
Każdy członek SPM może zaproponować swój projekt, wykonać 
go samodzielnie lub z mieszkańcami. Dostaliśmy pozwolenie 
administracji osiedla na pracę. Bardzo nam zależy, żeby nasze 
mozaiki nie niszczyły otoczenia, nie były dominantą wizualną, 
nie akcentowały problemów mieszkańców. Chcemy działać na 
pozytywach. Dlatego naszą pierwszą pracą był „Cześć” – z fon-
tem stylizowanym na te, które można było oglądać w PRL-u. To 
było nasze przywitanie z osiedlem, ze sobą jako grupą, a dla 
wielu osób również z techniką, jaką jest mozaika. Mieszkańcy 
miło reagowali, doceniali zwłaszcza to, że działamy społecz-
nie i niczego nie niszczymy. Staraliśmy się umieścić „Cześcia” 
tak, żeby nie zasłaniał niczego, co powstało wcześniej. Kiedy 
go fugowaliśmy, co zajęło dwie godziny, wszyscy przechodnie 
mówili nam „cześć” albo „dzień dobry”. Fantastyczna sytuacja. 
I od razu pretekst, żeby rozmawiać: mówić o Lubelskich Spotka-
niach Plastycznych, pytać o osiedle – jak się tutaj żyje… Dzię-
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w ciągu roku powodują, że mogą się skruszyć. Chcemy je obser-
wować, sprawdzać, pytać, reagować na to, co się dzieje. I wracać 
w te miejsca. Zobaczymy, jak pani Alinie będzie się mieszkało 
z kocimi łapkami za oknem.

chowamy się w pracowni, więc ludzie widzą wariatów przeci-
nających pod wymiar szkło i kafelki, układających je we wzory, 
które na początku niczego nie przypominają. Chętnie sami na-
wiązują kontakt, dopytują. Pokazywaliśmy im projekty, opowia-
daliśmy o „Cześciu”. Była fala czterdziestostopniowych upałów, 
więc oferowali nam wodę, kawę, obiady… Jedna z opiekujących 
się nami osób, pani Alina, miała cudownego kota Kropkę, który 
towarzyszył nam przy pracy. Dlatego zrobiliśmy na balkonie 
u pani Aliny kocie łapki. 

Potem Małgorzata Wasilek przyniosła projekt mozaikowych ja-
skółek – a „osiedle jaskółczych gniazd” to nazwa os. Słowackie-
go, którą nadali mu pierwsi mieszkańcy. Nie można było nie sko-
rzystać! Zrealizowaliśmy ten projekt na jednym z placów zabaw 
zrobionym z prefabrykatów betonowych. Na innym natrafiliśmy 
na dziurę w prefabrykacie. I co wtedy robimy? Zalepiamy ją 
mozaiką. Przy okazji różnych prac dużo gadaliśmy z dzieciaka-
mi, które nam pomagały i pytaliśmy, jakie chcą mieć mozaiki. 
Jeden chłopak, Kacper, fan starej motoryzacji, powiedział, że 
to osiedle jest starsze nawet od malucha, więc może on? Nie ma 
problemu – powstał polski fiat 126p, w skali jeden do jednego. 
Przykleiliśmy go na ścianie garażu. I tak się kręci...

Po co to robimy? SPM powstała na osiedlu Słowackiego jako hołd 
dla jego przeszłości, w tym Lubelskich Spotkań Plastycznych. 
Dla członków pracowni liczy się również możliwość wspólnej 
pracy – bardzo wierzymy, że razem potrafimy zmieniać prze-
strzeń wokół. Mozaika wymaga cierpliwości, więc jest też pre-
tekstem do budowania więzi – między nami i mieszkańcami. 
Pracujemy na bardzo pozytywnych motywacjach – „Cześć” ma 
budzić uśmiech, jaskółki przypominają o historii osiedla. Nasze 
mozaiki wykonujemy z bardzo dużą dbałością, z szacunkiem do 
przestrzeni, w której działamy i jej codziennych użytkowników. 
Niestety polski klimat nie sprzyja mozaice. Różnice temperatur 
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Najogólniej mogę powiedzieć, że zajmuję się szeroko pojętym 
aktywizmem. Działam na różnych polach i nie wyspecjalizowa-
łam się w jednej dziedzinie. Najbliższe mojemu sercu są tematy 
LGBT (lesbijki, geje, osoby bi oraz trans). Organizuję także dzia-
łania feministyczne, angażuję się w tematy społeczne, związane 
z prawem do mieszkania, czy w lokalną grupą Food Not Bombs 
gotującą i wydającą ciepłe wegańskie posiłki potrzebującym. 
Obecnie przede wszystkim zajmuję się tworzeniem niezależnej 
przestrzeni w przedwojennej kamienicy przy ulicy Kowalskiej 7, 
w której odbywają się wydarzenia społeczne. 

Motywuje mnie brak zgody na wiele elementów zastanej rzeczy-
wistości, jednocześnie mam świadomość, że sama muszę posta-
rać się o tę pozytywną zmianę. Od początku czułam, że będąc 
w kręgu instytucji kultury, nie miałabym szansy na swobodne 
działanie.

Mój światopogląd ostatecznie ugruntował się kiedy przycho-
dziłam na wydarzenia odbywające się w Przestrzeni Inicjatyw 
Twórczych „TEKTURA”. Na początku studiów miałam już potrzebę 
działania i aktywności, angażowałam się w Centrum Wolontaria-
tu, ale nie czułam się w tym spełniona. Aż w końcu poszłam na 
spotkanie z pisarką Kingą Dunin, które prowadził wybitny inte-
lektualista doktor Tomasz Kitliński. To było olśnienie. Dostałam 
tam też kalendarz „Kapownik” wydawany przez stowarzyszenie 
Homo Faber działające na rzecz praw człowieka. To w „Kapow-
niku” znalazłam wiele przydatnych informacji na temat innych 
miejsc, które warto odwiedzić. Na stoliku z materiałami do wzię-
cia znalazłam też gazetę obywatelską o nazwie „Opornik”, którą 
do tej pory uważam za świetne pismo, pełne inspirujących ar-
tykułów. Odkąd pamiętam miałam potrzebę zdobywania nowej 
wiedzy, dlatego poszłam na warsztat o Fair Trade do „TEKTURY”, 
który odbywał się w ramach drugiej edycji TekturaFest. Pamiętam 
dokładną datę: 10 listopada 2008 roku. Zostałam na kolejny warsz-
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tywne skutki. Brakuje w mieście miejsca na zryw początkowy, 
chropowaty, nieprofesjonalny. Wielkopowierzchniowe, drogie 
instytucje kultury nie starają się wychowywać krytycznie myślą-
cych pokoleń, które mogą później samodzielnie działać i tworzyć 
coś nowego. Mam wrażenie, że lublinianie zostali sprowadzeni do 
roli konsumentów, mimo bezpłatnego wstępu na wiele wydarzeń.

Krytyczne stanowisko wobec systemu pozwoliło mi i Michałowi 
Wolnemu zdobyć budynek przy ulicy Cichej. Mieściło się tam Au-
tonomiczne Centrum Społeczne Cicha4. Korzystanie z zasobów 
Urzędu Miasta od początku nas nie interesowało. Chodziliśmy 
szukając pustostanów. Kiedy znaleźliśmy interesującą nas prze-
strzeń, zapytaliśmy pełnomocniczkę właściciela, czy mogliby-
śmy tam działać. Ze swojej strony obiecaliśmy, że budynek bę-
dzie przypilnowany, a nasza działalność przełoży się na korzyść 
społeczną. Udało się. Wcześniej wielu właścicieli patrzyło na nas 
z nieufnością. Być może dlatego, że nie ma wzajemnego zaufania 
i panuje przekonanie, że jeśli ktoś chce coś wziąć za darmo, to 
zrobi tam melinę. W większych miastach zachodniej Europy takie 
rozwiązania są powszechne i realnie wpływają na polepszenie 
jakości życia okolicznych mieszkańców. Osoby działające społecz-
nie otrzymują budynek za darmo, lub na bardzo preferencyjnych 
warunkach, i w zamian animują aktywność społeczno-kultural-
ną w okolicy. W Lublinie znaczna część niewykorzystywanych 
budynków należy do miasta. Dziwi mnie to, że władze nie widzą 
korzyści w użyczeniu miejsca grupom czy organizacjom. Czynsz 
preferencyjny to moim zdaniem błąd logiczny: jeżeli chcesz dzia-
łać niekomercyjnie, nie otrzymujesz wynagrodzenia, ale z czegoś 
czynsz trzeba zapłacić, więc organizacje pozarządowe piszą gran-
ty, żeby z miejskich pieniędzy zapłacić czynsz miastu. To błędne 
koło! Kto na tym korzysta najwięcej? System biurokratyczny. Je-
stem przekonana, że gdyby czynsz był zerowy, w Lublinie byłoby 
więcej inicjatyw społecznych.

tat, dotyczący bezpieczniejszych zachowań seksualnych prowa-
dzony przed edukatorów z „Pontonu”. Od tamtej pory regularnie 
przychodziłam do „TEKTURY”.

Niedługo potem odbywał się QueerFest, organizowany przez Sto-
warzyszenie Homo Faber. Zaskoczyło mnie, że można zrobić coś 
praktycznie bezkosztowo, puszczać filmy w słabo ogrzanej prze-
strzeni, gdzie ludzie siedzą na zniszczonych krzesłach i nikt się nie 
obrusza na te surowe warunki. To doświadczenie było niezwykle 
inspirujące. Nigdy wcześniej nie pomyślałam, że można tak dzia-
łać i kiedy sama tego doświadczyłam wiedziałam już, że właśnie 
tego szukałam. Kolejny QueerFest już współorganizowałam. Ko-
ordynowałam wtedy lokalną grupę Kampanii przeciw Homofo-
bii. Pierwszym wydarzeniem, jakie postanowiliśmy zrobić była 
impreza walentynkowa w „TEKTURZE” w 2009 roku. Pierwszy 
raz w Lublinie wystąpiła drag queen. Dużą pomoc okazali nam 
Holendrzy z COC najstarszej organizacji LGBT na świecie. 

Z perspektywy czasu uważam, że sprzedaż działki, na której stała 
„TEKTURA”, doprowadziła do zahamowania rozwoju wielu dzia-
łań. Z mojego punktu widzenia zniknięcie „TEKTURY” dosłownie 
wykastrowało sporo wartościowych aktywności w mieście. Co 
prawda część osób przeniosła się w nowe miejsce i powstał ZA//
TARG, inne osoby nauczone jak funkcjonować w grupie nieformal-
nej także poszukały sobie swoich przestrzeni. Uważam jednak, że 
sprzedaż terenu z trzema zabytkowymi willami była ogromnym 
błędem ze strony Miasta. Zupełnie sprzecznym z polityką kultu-
ralną Lublina. Z jednej strony miasto promuje się wydarzeniami 
kulturalnymi, a jednocześnie nie tworzy przestrzeni do rozwoju 
dla myśli krytycznej w stosunku do miejskiej polityki. Poniekąd 
właśnie dlatego działam w miejscach całkowicie niezależnych od 
Miasta, bez dotacji, grantów czy innych relacji z władzą. Z mo-
jego punktu widzenia ignorowanie oddolnych inicjatyw, może 
mniej spektakularnych, w dłuższej perspektywie przynosi nega-
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Teraz mamy budynek na ulicy Kowalskiej. To jest miejsce skupia-
jące osoby społecznie zaangażowane. Zależy nam, by stworzyć 
przestrzeń dla kultury krytycznej, ale w jej praktycznym wymia-
rze. Nie kieruje nami młodzieńczy bunt. Mamy doświadczenie, 
chcemy swoją wiedzę i potencjał wykorzystać dla dobra społecz-
nego, ale w bardzo konkretny sposób, chociażby w działaniach lo-
katorskich. W wielu instytucjach kultury w Lublinie realizuje się 
projekty międzynarodowe, natomiast brakuje nacisku na lokalny 
wymiar działań. Mnie samą aktualnie bardzo to angażuje, działam 
w Lubelskiej Akcji Lokatorskiej. Uważamy prawo do mieszkania 
za podstawowe prawo człowieka. Wspieramy osoby zagrożone 
eksmisją. Walczymy o poszanowanie prawa do godnych warun-
ków mieszkaniowych dla każdej osoby niezależnie od jej statu-
su społecznego. Faktycznie udało nam się uratować jedną osobę 
przed eksmisją, jednak nie chcemy skupiać się na pojedynczych 
przypadkach. Część osób z naszej grupy napisało rekomendacje 
dotyczące programu oddłużeniowego i przedstawiło ją Zarządo-
wi Nieruchomości Komunalnych w Lublinie. Przy tej okazji chcę 
zaznaczyć, że krytykując miejską politykę mieszkaniową, nie kie-
rujemy się partykularnymi celami. Zależy nam na długofalowej 
zmianie, korzystnej dla mieszkańców.

Prowadzę też warsztaty dla seniorów według własnego pomysłu 
(metodą dramy stosowanej), bo zależy mi na zaangażowaniu star-
szych osób w sprawy społeczne. Współprowadziłam też dla nich 
warsztaty antyhomofobiczne i okazało się, że z osobami starszymi 
można nazywać rzeczy po imieniu. Nie spotykaliśmy się z przeja-
wami homofobii, być może dlatego, że wprost komunikowaliśmy, 
o czym będziemy mówić i zgłosiły się osoby żywo zainteresowa-
ne tematem. Uważam, że w rodzinach wiele zależy od seniorów, 
dlatego tak ważna jest ich reakcja na osoby nieheteroseksualne 
w rodzinie. Kiedy wnukowie ujawniają swoją orientacje wsparcie 
nestorów polepsza sytuację. Osoby LGBT często dotyka problem 
bezdomności, dlatego że rodziny wyrzucają je z domu. 

Autonomiczne Centrum Społeczne Cicha4 pokazało, jak wiele 
osób chce działać, ale nie ma na to wystarczających środków. 
Wiele dobrze wykształconych, merytorycznych osób boryka się 
z brakiem przestrzeni dla siebie. Czasem powód tkwi w ich nie-
umiejętności pisania grantów, bądź braku kontaktów. Instytucje 
kultury niechętnie takie inicjatywy przyjmują, a jeśli nawet – pod-
pisują je swoją marką, a autor zupełnie znika. ACS Cicha4 była 
sprzeciwem wobec tego. Żeby z nami działać wystarczyła chęć, 
pomysł oraz gotowość do poświęcania czasu i ciężkiej pracy. Kilka 
grup wyłoniło się wskutek naszych działań – na przykład Fundacja 
Słoneczny Pokój, Fantasy Crew czy Czytelnia „Wolność”. Wartą 
wspomnienia jest też bezgotówkowa kawiarnia „Miłość”. Miejsce, 
gdzie bez płacenia gotówką można napić się herbaty, w zamian 
np. za użyczenie swojej umiejętności.

Ciekawym przykładem jest Brain Damage Gallery – wcześniej or-
ganizowali wystawy i wydarzenia w  1st Floor, a następnie zaadap-
towali jedno piętro na przestrzeń galeryjną w Autonomicznym 
Centrum Społecznym Cicha4. Działali tam przez półtora roku, 
a teraz mają siedzibę na ulicy Królewskiej. Robią działania na 
bardzo wysokim poziomie merytorycznym. Nieraz zastanawiam 
się, jak by sobie poradziły takie inicjatywy, nie mając możliwości 
działania w niezależnych miejscach. 

W Lublinie potrzebne są przestrzenie, gdzie można organizować 
coś spontanicznie, bez konieczności pisania podań, czekania kil-
ku tygodni na odpowiedź. Boli mnie brak elastyczności wśród 
niektórych pracowników kultury – kiedy przychodzi się do nich 
z pomysłem, od razu pokazują, gdzie jest twoje miejsce. Na Cichej 
tak nie było, staraliśmy się unikać hierarchii i tworzenia barier 
pomiędzy nami a osobami, które przychodzą ze swoimi pomy-
słami. Mieliśmy głębokie przekonanie, że wzajemnie na tym ko-
rzystamy.
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Wiem, że w Lublinie coraz ciężej znaleźć przestrzeń, gdzie można 
robić warsztaty i rozmawiać na trudne tematy. Kiedyś takie dzia-
łania organizowałam w Chatce Żaka – przyjeżdżali znani ludzie, 
m.in. Robert Biedroń, rozmawialiśmy o książkach, edukacji, hi-
storii. Uważam, że ferment intelektualny jest najlepszym podło-
żem zmian na lepsze i liczę, że nie będzie brakować osób, które 
myślą podobnie.
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Zespół Mel Tripson powstał przypadkiem: któregoś dnia pod ko-
niec wakacji Stanisław Czerniawski jeździł rowerem po mieście, 
wpadł na mnie i zaproponował, żebyśmy razem pograli u niego 
w garażu – ja na gitarze, on na perkusji. Jam’owało nam się wspól-
nie na tyle dobrze, że postanowiliśmy to pociągnąć i zaczepić jesz-
cze dwóch chłopaków. Od razu pomyśleliśmy o tych samych oso-
bach – basiście Piotrze Machajku i wokaliście Mateuszu Kochańcu. 
Graliśmy z tymi chłopakami już wcześniej i stwierdziliśmy, że będą 
do nas pasować. Zgodzili się i ten skład trzyma się do dziś.

Pierwsze numery powstawały w niewiarygodnie szybkim tempie 
– po paru godzinach mieliśmy już cztery kawałki. Potem oczywi-
ście jeszcze je szlifowaliśmy. Żaden z nas nie chodził do szkoły 
muzycznej, nie uważamy się za profesjonalnych muzyków, ale 
wspólne granie dawało nam dużo zabawy. Podobało nam się to, 
co powstaje z takiego zestawu ludzi. Energia, którą wspólnie ge-
nerowaliśmy, nakręcała nas. Mieszały się różne wpływy – każdy 
członek zespołu wnosił inspirującą jakość i muzyczną osobowość: 
Mateusz to głównie hip hop (do tej pory widać w jego tekstach tę 
naleciałość), ja – gitarowe granie, Stanisław – metal (słychać to 
zwłaszcza w gęstych refrenach, w których perkusja chodzi jak 
maszyna), a Piotr – bardziej funkowe podejście. Kiedy tacy ludzie 
się spotykają i razem tworzą, to efekt dla każdego z nich jest no-
wością i rodzajem niespodzianki. 

Po miesiącu grania wzięliśmy udział w Przeglądzie Muzyki Róż-
nej „Staś”, który odbywa się w I Liceum Ogólnokształcącym im. 
Stanisława Staszica w Lublinie. Startują w nim młodzieżowe ama-
torskie zespoły. To był nasz pierwszy publiczny występ i pierwszy 
sukces. Wygraliśmy ten przegląd, co dodało nam niewyobrażalnej 
pewności siebie. Przecież nikt nas nie znał, nie zagraliśmy żad-
nego koncertu, nie wypuściliśmy żadnej piosenki! Zwycięstwo 
w „Stasiu” na samym początku naszej drogi sprawiło, że bardzo 
szybko przeskoczyliśmy na inny etap rozwoju zespołu. Stało za 

Filip Paprocki
Mel Tripson
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Wydanie płyty to skomplikowana rzecz: organizacyjnie, logistycz-
nie, trzeba szukać sponsorów, patronów medialnych. Daliśmy 
sobie z tym radę i to nam też dodało dużo wiary w siebie. Mamy 
poczucie, że jeśli będziemy się mocno starać o to, na czym nam 
zależy, to nam się to uda. Ta EP-ka służy nam jako punkt podpar-
cia w Warszawie – wszyscy wybraliśmy studia w jednym mieście, 
żeby kontynuować granie razem. Wiedzieliśmy, że zespołu nie da 
się pociągnąć, jeśli ktoś będzie mieszkał w innym miejscu. Te-
raz, jeśli idziemy do kogoś, to nie przedstawiamy się jako młodzi 
chłopcy z gitarami, tylko zespół Mel Tripson, który wydał EP-kę, 
nakręcił teledysk, zagrał tu i tu, wygrał takie przeglądy. To zupeł-
nie inny punkt wyjścia w rozmowie. 

Dużo wiedzy zawdzięczamy producentowi naszego albumu, Bory-
sowi Kunkiewiczowi. Od samego początku pomagał nam też Ma-
rek Rycak z Radia Lublin – zapraszał nas do swoich audycji, pusz-
czał utwory Mela Tripsona, to było olbrzymie wsparcie. Czuliśmy, 
że doceniał nasz potencjał i był nam życzliwy. Dzięki niemu Ra-
dio Lublin stało się patronem medialnym naszej pierwszej płyty. 
Lublin okazał się dla nas wspaniałym miejscem do muzycznego 
startu. Spotkaliśmy bardziej doświadczonych od nas ludzi, którzy 
byli gotowi nam pomagać, często bezinteresownie. Potrafili nas 
pociągnąć i popchnąć w odpowiednim momencie. 

Na pewno jeszcze wystartujemy w przeglądach, ale teraz naj-
bardziej skupiamy się na swojej pracy. Pokłosiem tego jest nasz 
pierwszy akustyczny numer „Na ziemię”. Okazało się, że piosen-
ka wykonywana po polsku ma zupełnie inne przyjęcie, niż kiedy 
śpiewamy po angielsku. Wzbudza komentarze, następuje inny 
rodzaj dialogu między zespołem a odbiorcami. Spodobało nam się 
to i teraz chcemy tworzyć w ojczystym języku. Szykujemy nowy 
materiał, w stu procentach po polsku. Chcemy dotrzeć z muzyką 
do ludzi, a przecież mamy ich tutaj w Polsce i oni są dla nas naj-
ważniejsi. 

nami już jakieś osiągnięcie i to był argument w rozmowach z klu-
bami. To bardzo pomaga, jeśli chce się zorganizować koncert. 
„Stasiowa” renoma to była dużym ułatwieniem – mając w port-
folio tę wygraną, mogliśmy zagrać jako support przed bardziej 
znanymi zespołami jak Crab Invasion i Plug&Play. 

W muzycznym środowisku spotykaliśmy się z dobrym przyjęciem 
– zawsze znajdowało się grono odbiorców i ktoś, kto nas wspierał. 
Dużo zawdzięczamy Tomkowi Deutrykowi – śmiało mogę powie-
dzieć, że był naszym mentorem. Stanisław uczył się u niego gry 
na perkusji. Jeździliśmy raz w tygodniu do MOK-u w Świdniku na 
czterogodzinne konsultacje. Graliśmy pod jego okiem – bezcen-
na sprawa dowiedzieć się czegoś o swoim graniu od bardziej do-
świadczonego muzyka. Gramy prostego rocka, Tomka interesują 
zupełnie inne klimaty, ale podszedł do nas bardzo profesjonalnie 
i bez oceniania, potrafił odłączyć się od własnych muzycznych 
gustów. Świdnik stał się naszą drugą bazą, zagraliśmy tam parę 
koncertów przy okazji lokalnych wydarzeń i imprez.

Mieliśmy szczęście do przeglądów, zajmowaliśmy wysokie miej-
sca lub wygrywaliśmy w Szewcu, na Rock Festiwalu w Cieszano-
wie czy Szczecinie. W pewnym momencie stwierdziliśmy jednak, 
że udział w konkursach to nie jest to, co chcemy do końca życia 
robić. Postanowiliśmy skupić się na wydaniu płyty – ze „Stasiem” 
wiązała się możliwość udziału w sesji nagraniowej i postanowili-
śmy z niej skorzystać. Wydanie płyty oznaczało jednak wyłożenie 
własnych środków. Na naszej EP-ce znalazło się pięć numerów. 
Mieliśmy wtedy na głowie maturę, ale daliśmy radę. Na tym etapie 
bardzo pomocni byli nasi rodzice. Przede wszystkim jesteśmy im 
wdzięczni za zaufanie. Wyobraź sobie, że masz dzieciaka w klasie 
maturalnej i on ci mówi, że będzie nagrywał teraz płytę. Sztuką 
jest powiedzieć w takiej sytuacji: „Tak, wspieram cię w tym, co 
robisz, nagraj teraz tę płytę, idź, graj”.
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Barbara Pazur: Pracuję na wydziale artystycznym Uniwersy-
tetu Marii Curie-Skłodowskiej, działam w „Akademii Chóral-
nej: Śpiewająca Polska”. To ogólnopolski program Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzony od 2006 przez 
Narodowe Centrum Kultury, a od 2015 r. przez Narodowe Forum 
Muzyki. Ma on na celu rozśpiewanie całego społeczeństwa. Ra-
zem z Małgorzatą Nowak jesteśmy kuratorkami regionalnymi 
„Akademii...”, należy do nas opieka merytoryczna nad trzydzie-
stoma chórami. Znajdujemy dyrygentów – często są to absolwen-
ci naszej uczelni – i wspieramy ich działanie przez organizację 
koncertów, przeglądów, warsztatów. Przygotowujemy też reper-
tuar, koncerty zbiorowe, współpracujemy z orkiestrą symfonicz-
ną szkoły muzycznej, z orkiestrą filharmonii.

W programie biorą udział chóry szkolne różnych szczebli: szkół 
podstawowych, gimnazjów i liceów. Mamy nawet w tym mo-
mencie dwa chóry przedszkolne! Dyrektorom szkół zależy na 
powstawaniu takich grup, a dla dzieci to świetny sposób na 
spędzanie wolnego czasu oraz na kontakt z kulturą i ze sobą 
nawzajem. Program współfinansuje urząd miasta bądź gminy, 
na terenie której działa chór (wynagrodzenie dyrygenta). Mini-
sterstwo daje pieniądze na warsztaty dla dyrygentów, na chóry, 
na koncerty. To od władz miasta zależy, czy zdecydują się na 
wsparcie. U nas nie ma z tym problemów i dzięki temu nasz 
region należy do najprężniej działających.

Równolegle zajmuję się propagowaniem teorii uczenia się mu-
zyki Edwina E. Gordona, która podkreśla, że ważne, aby jak 
najwcześniej i jak najwięcej wspomagać rozwój muzyczny dzie-
ci. W myśl tej metody prowadzę szkolenia, kursy i warsztaty, 
a także zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci. 
Cykl „Muzyka dla Malucha” stawia na osłuchanie z muzyką od 
samego początku, od urodzenia, a nawet przed… urodzeniem 
– mogą w nim uczestniczyć również kobiety w ciąży. Podczas 

Barbara Pazur
i Agata Szlązak
"Akademia Chóralna: Śpiewająca Polska”, 

"Muzyka dla Malucha”
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W tym roku utworzyłyśmy grupę maluszków w wieku do osiem-
nastego miesiąca życia. W ubiegłym roku pracowałyśmy z dzieć-
mi do trzeciego roku, ale teraz chcemy się skupić na tych młod-
szych, bo to one najbardziej korzystają. Kiedy po raz pierwszy 
przychodzą do nas kilkulatki, to one chcą już coś mówić, cho-
dzić, poznawać otoczenie, mają zupełnie inne potrzeby per-
cepcyjne i sensoryczne niż maluszki. Ich zachowanie, zupełnie 
naturalne, zaburza jednak pełną koncentrację tym młodszym. 
Dlatego teraz skupiamy się na uczestnikach w wieku do półtora 
roku.

Dzieci bardzo szybko zaczynają czysto śpiewać, jeszcze zanim 
mówią, a to swoje gaworzenie, naturalne wydawanie dźwięków, 
dopasowują tonalnie do melodii. I o to w tym chodzi – o porozu-
miewanie się na poziomie muzycznym, żeby to była rozmowa 
dźwiękami w danym temacie, czyli w tonacji i skali właściwej 
do piosenki, czy w danym rytmie. Nie trzeba do tego znać słów, 
wystarczy głos. Dzieci potrafią nawet improwizować, czyli na 
daną melodię śpiewają inny tekst, ale cały czas trzymają się 
melodii. Miałyśmy w grupie dziewczynkę, obecnie trzyletnią, 
która od początku chodziła do nas na zajęcia. Śpiewa piosenkę 
i często wymyśla do niej inne słowa, ale cały czas trzyma się 
melodii. Bawi się tym, potrafi podejść do kaloryfera, stukać 
sobie i coś śpiewać.

Poczucie rytmu wykształca się u dzieci bardzo szybko. Uczy-
my je, aby wiązały to z ruchem. Nie ma więc wyklaskiwania 
czy wystukiwania, ale reagowanie ciałem. Klaskanie wymaga 
w istocie wysokiego poziomu koordynacji. Dłonie są zbyt daleko 
od mózgu, żeby to mogło wyjść rytmicznie i było zgrane. Jeśli 
człowiek nie czuje całym ciałem, to nie utrzyma właściwego 
tempa. Właśnie tym się różni ta metoda od innych. Niektórzy 
dają dzieciom instrumenty, jeszcze zanim są gotowe, żeby na 
nich grać. Trzeba zacząć od rozumienia rytmu, a dopiero potem 

zajęć wyzwala się u uczestników reakcje muzyczne, rytmizuje, 
śpiewa melodie – na początku bez słów, dołącza się je później, 
kiedy dzieci są już starsze i potrafią śpiewać. Ta teoria wspo-
maga rozwój muzyczny od urodzenia do dorosłości a metody 
zmieniają się wraz z etapem rozwojowym dziecka.

Zajęcia gordonowskie pomagają w nauce, wykształcają audia-
cję, czyli myślenie muzyczne. Elementy teorii Gordona można 
wykorzystywać w zbiorowej nauce gry na instrumentach, oraz 
w śpiewie chóralnym. Podczas zajęć jest dużo improwizacji, 
uczenia improwizacji, czego nie ma w normalnej edukacji mu-
zycznej w szkołach. Nie ma w niej teorii muzyki, nie uczy się 
nut ani nazewnictwa, tylko rozpoczyna się od praktyki, czyli od 
słuchania, śpiewania, myślenia muzycznego, od zrozumienia 
muzyki, a dopiero na samym końcu wchodzi teoria. Najlepiej za-
czynać naukę jak najwcześniej, kiedy dzieci jeszcze nie mówią, 
nie chodzą, nie mają innych bodźców słownych, żeby zaczęły 
słuchać muzyki, myśleć muzycznie. Na tym właśnie polega ten 
typ kształcenia, a nie na tym, żeby dzieci słuchały piosenek ze 
słowami, przy których zastanawiają się już nad tekstem, a nie 
nad melodią i rytmem.

W  Lublinie zajęcia gordonowskie prowadzę z  córką Agatą 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego Filia nr 
35 na ulicy Bursztynowej, w poprzednich latach lekcje odbywały 
się w prywatnej szkole Skrzydła. W bibliotece osiadłyśmy dwa 
lata temu. Mamy tu dobre warunki, pani dyrektor jest otwarta 
na nasze działania, więc zostałyśmy tutaj.

Agata Szlązak: Kiedy dzisiaj na pierwszych zajęciach zaczęłyśmy 
śpiewać, dzieci ucichły, mimo że chwilę wcześniej gaworzyły. 
Otworzyły szeroko oczy i słuchały, co się dzieje. To było dla nich 
coś ciekawego. Wystarczyło, że zaczęłyśmy mówić, a ich uwaga 
się odwróciła.
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zająć się różnicowaniem barw – do tego instrumenty są świetne.
Na naszych zajęciach słuchamy też krótkich utworów instru-
mentalnych. Uwaga maluszków utrzymuje się nie więcej niż 
dwie minuty. Takie malutkie dziecko nie potrafi skupić uwa-
gi dłużej niż na kilka, kilkanaście sekund, do dwóch minut. 
Proponujemy też rodzicom utwory, jakich mogą słuchać, oraz 
sugerujemy kolejność: jeśli coś się często zmienia, to dziecko 
może łatwiej skupić uwagę. Gdybyśmy puszczali przez godzinę 
muzykę fortepianową, to stałaby się ona tłem i dziecko by na 
nią nie reagowało. Dobre są wszystkie gatunki muzyczne, nie 
tylko muzyka klasyczna, ale i ludowa czy jazz. Jeśli rodzic słucha 
jakiegoś rodzaju muzyki, to dziecko też się z nim osłuchuje. My 
staramy się podpowiadać, żeby nie ograniczał się do słuchania 
jednego gatunku, ale żeby razem z dzieckiem otwierał się na 
inne kierunki i style muzyczne.



104 105

Zofia Polska
przewodnicząca Zarządu 

Dzielnicy Konstantynów

Kiedy przeszłam na emeryturę zaczęłam więcej myśleć o lokal-
nej społeczności i zauważyłam, że przybywa starszych osób, 
a u nas w dzielnicy nie ma adresowanej dla nich oferty. Nie było 
żadnego klubu, żadnego domu kultury, żadnego kąta… Tam, 
gdzie nie ma domów kultury, seniorzy są pozostawieni sami 
sobie. Odsyłano nas do sąsiednich dzielnic, w których istnieje 
taka oferta. Ale to mnie złościło: dlaczego seniorzy stąd mają 
pokonywać tak duże odległości, podczas gdy inni nie muszą? 
Przecież my też chcemy się organizować w ramach własnej spo-
łeczności...

Wyznaję zasadę, że jeżeli chce się jakiejś zmiany, to trzeba sa-
memu o nią się starać. Dlatego razem ze znajomym wybraliśmy 
się do ojca proboszcza naszej parafii (Parafia pw. Niepokalanego 
Serca Maryi i Św. Franciszka z Asyżu na Poczekajce) i powie-
dzieliśmy, że przydałby się u nas klub seniora i możemy go po-
prowadzić. Ojciec próbował racjonalizować ten pomysł: mówił, 
że starsi ludzie mają swoje kaprysy, zwyczaje i nie będzie nam 
łatwo. Dla mnie to nie było zniechęcające: uważam, że to natu-
ralne, że każdy człowiek ma swoje indywidualne potrzeby, ale 
wiem też, ludzie potrzebują się spotykać i rozmawiać, spędzać 
wspólnie czas. Nasz upór sprawił, że się udało – ojciec proboszcz 
przekazał nam salkę.

Założony przez nas klub prowadzony jest społecznie. Brak 
zewnętrznych środków na działalność nie przeszkadza nam 
w tym, aby klub dalej funkcjonował – tu chodzi przede wszyst-
kim o wspólne spędzanie czasu. Spotykamy się raz w tygodniu 
o godzinie 16 i spędzamy ze sobą zwykle dwie-trzy godziny, 
w zależności od tego, na ile mamy danego dnia ochotę. Wspólnie 
ustalmy, co będzie tematem kolejnych spotkań: bywają poga-
danki, zdarza się, że zapraszamy gości, a nieraz sami wypeł-
niamy sobie czas, np. wspólnym czytaniem wierszy. Każdy ma 
własne zainteresowania i klub daje nam możliwość dzielenia się 
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nimi z innymi. Niedawno mieliśmy cykl spotkań poświęconych 
historii, bo wielu członków klubu ciekawi ta tematyka. Oprócz 
tego świętujemy razem imieniny i różne uroczystości, co zwykle 
wiąże się też z poczęstunkiem. Czasem zdarzają się wspólne 
wyjścia, a nawet wyjazdy – byliśmy między innymi w Krakowie 
i Warszawie, wybieramy się wtedy do operetki czy miejsc kultu 
religijnego. Wyprawy te opłacamy w całości z własnych środ-
ków, więc nie możemy sobie pozwolić na nie zbyt często. 

Organizowanie zajęć dla seniorów przez różne instytucje to te-
raz popularny trend. Jednak dla mnie, ważniejsze niż organi-
zowanie seniorom licznych atrakcji, jest sprawienie by czuli się 
potrzebni i godnie traktowani. Jestem propagatorką idei wio-
sek senioralnych – wiele osób uważa, że to getto dla starszych 
ludzi, ale ja nie zgadzam się z tą opinią. Dla mnie gettem jest 
samotność w mieszkaniu i konieczność przeżycia przez miesiąc 
za 800 złotych renty lub emerytury. Obecnie wielu seniorów 
żyje w upokarzających warunkach i należy tworzyć warunki 
sprzyjające rozwiązaniu tej sytuacji. Młodzi ludzie powinni my-
śleć w tych kategoriach i poważnie traktować ludzi starszych. 
Potrzeba nam dziś kompetentnych i wrażliwych pracowników 
społecznych – praca takich osób mogłaby przyczynić się do po-
prawy warunków życia osób starszych.
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Przydatne narzędzia
Wszystko wynosi się z domu: moi rodzice są lokalnymi działa-
czami kultury w Tomaszowie Lubelskim. Od początku stara-
łam się pomagać mamie w realizacji projektów: najpierw jako 
fotograf, z czasem koordynator. Chciałam pracować w podob-
ny sposób tutaj w Lublinie, ale nie miałam pojęcia, jak się do 
tego zabrać. W ubiegłym roku dowiedziałam się o programie 
„Wolontariusz Kultury” – i to była odpowiedź na moje potrzeby. 
W jednym kursie zebrane były wszelkie narzędzia i informacje 
o pracy projektowej – od pomysłu do realizacji. Podczas warsz-
tatów przekonałam się, jak ważny jest zespół ludzi, w którym 
się pracuje.

Taką ważną osobą dla mnie była Dorota Kowalik, którą pozna-
łam właśnie podczas „Wolontariusza”. Zrealizowałyśmy razem 
już kilka projektów, m.in. w „Dramowej Akademii Wolonta-
riackiej”. Za namową Doroty i Magdy Zylik (jedna z trenerek na 
DAW-ie) przystąpiłam do tego programu. Poznaną tam metodę 
dramy stosowanej wykorzystuję obecnie w pracy z ludźmi. Po-
służyła mi np. do przygotowania na Noc Kultury gry miejskiej 
„Zostań komisarzem Maciejewskim” (opracowana została na 
bazie kryminałów Marcina Wrońskiego). 

Razem z uczestnikami dwóch edycji DAW-u zawiązaliśmy grupę 
„LUB Drama”. Pierwszą naszą inicjatywą był spektakl teatru 
forum „Poszukuj, burz, buduj”; wydarzenie odbyło się w paź-
dzierniku w Domu Słów. 

Podczas ostatnich wakacji razem z Dorotą dołączyłyśmy do Aga-
ty Cholewy i Ewy Ziembowicz, które na Czubach po raz kolejny 
realizowały projekt „Robimy trutututu?” w ramach programu 
„Dzielnice Kultury”. Był to cykl pięciu warsztatów dla dzieci 
w wieku 10-12 lat. Wykorzystując niecodzienne sposoby chcia-
łyśmy przybliżać literaturę – sięgałyśmy po kuglarstwo, iluzję, 

Agnieszka Anna
Skawińska (barton)
Współtwórczyni inicjatywy "Frutti di Mare”, 
członkini grupy "LUB Drama”
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tografii, zajmowałam się fotodokumentowaniem wydarzenia, 
ale to było dla mnie za mało. Zdecydowałam, że wykorzystam 
swoje wykształcenie, jestem doktorantką literaturoznawstwa 
w Katedrze Literatury Oświecenia i Romantyzmu KUL, dlatego 
zaproponowałam wykłady z literatury „Wokół czarnego roman-
tyzmu”. Cykl miał się rozprawić ze stereotypowym, szkolnym 
wyobrażeniem tej epoki. Chciałam pokazać tę fascynującą stro-
nę romantyzmu jako epoki rewolucji, grozy i bohaterów bajro-
nicznych. Najtrafniej jej sens oddają słowa A. Medresa: „Roman-
tyk miał na stole Byrona, Szekspira i Biblię, na ścianie Szatana 
Miltona i Ucztę Baltazara”. Cytat ten figurował w opisie wykła-
dów. Ale nie był to tylko romantyzm; czasem wychodziliśmy od 
utworu któregoś z romantycznych wieszczów, a kończyliśmy 
rozmową na temat prozy współczesnej lub filmu.

Wykłady kierowane były do młodzieży szkolnej, ale przychodzili 
też studenci i seniorzy. Dobierałam pod tym kątem lektury, np. 
wspomniane „Dziady” – wtedy miałam pewność, że nie mówię 
o jakichś abstrakcyjnych rzeczach, ale uczestnicy wykładów 
znają treść danych utworów, a dzięki temu mogą o nich dys-
kutować: czasem się nie zgodzić, a czasem spojrzeć na dane 
zagadnienie z zupełnie innej strony, szukać analogii, odniesień, 
między współczesnym tekstem kultury a literaturą okresu ro-
mantyzmu. Sama wiele się wtedy nauczyłam!

Moim głównym polem działania we wszystkich projektach, 
programach i inicjatywach jest szeroko rozumiana literatura. 
Z jednej strony jest to praca na tekście literackim tak, jak miało 
to miejsce chociażby podczas wykładów albo przy projekcie 
„Robimy trutututu?”; z drugiej strony są to warsztaty tworzenia 
tekstu literackiego. Czasami wydaje się nam, że tworzenie opo-
wiadań jest zarezerwowane tylko dla pisarzy (tych profesjonal-
nych), ale to nieprawda. Wierzę, że każdy ma w sobie historię, 
którą może opowiedzieć.

zabawy słowem, improwizację, a punktem wyjścia zawsze był 
fragment z książki „Alicja w Krainie Czarów”. Za cel postawi-
łyśmy też sobie promowanie działań wolontariackich wśród 
młodzieży. Doświadczenie to, a także pewne wydarzenie, które 
miało miejsce w Tomaszowie Lubelskim pod koniec wakacji, 
uświadomiło mi, że jest mnóstwo młodych ludzi, którzy nie do 
końca wiedzą, że mogą lub po prostu nie wiedzą, w jaki sposób 
mogliby działać w środowisku lokalnym. Potrzebują kogoś, kto 
przekaże im narzędzia i pokaże możliwości ich zastosowania. 
Stąd wziął się pomysł na cykl warsztatów dramowych „Działaj 
lokalnie” adresowanych do uczniów gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych. Warsztaty realizuję w ramach stażu w Stowarzy-
szeniu Praktyków Dramy „Stop-klatka”. 

Obiecująca nazwa
Podczas jednego z warsztatów w ramach „Wolontariusza” wy-
braliśmy się na spacer po lubelskich instytucjach kultury. Na 
samym początku trafiliśmy do „Frutti di Mare” – tamtego dnia 
nawet nie weszliśmy do środka, ale Kasia Pudło opowiedziała 
nam o tym miejscu i muszę przyznać, że byłam zafascynowana. 
Już sama nazwa zapowiadała coś zupełnie innego, niż tradycyj-
ne instytucje kultury – brzmiała bardzo „ciepło”. Pomyślałam 
wtedy: “tak, to jest miejsce, którego szukałam”. Miesiąc później 
dołączyłam do tamtejszej grupy wolontariuszy. 

Postrzegałam wtedy „Frutti” jako oddolny ośrodek otwarty dla 
zdolnych ludzi, którzy chcieliby się podzielić swoimi umiejętno-
ściami, ale nie bardzo mają ku temu możliwość. Tak było też ze 
mną. We „Frutti” każdy, kto ma jakąś umiejętność i chce ją po-
kazać, może powiedzieć: „Potrafię coś takiego, nie mam dużego 
doświadczenia, ale chcę to zrobić”. I dostaje szansę.

Chciałam zrobić dla „Frutti” coś od siebie, żebym faktycznie 
mogła poczuć, że współtworzę to miejsce. Uczyłam się tam fo-
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Pierwsze kroki
Moja przygoda z kulturą zaczęła się bardzo wcześnie – od dziec-
ka uczęszczałem na różnego typu zajęcia plastyczne, a potem 
wybrałem naukę w gimnazjum i liceum plastycznym. Jednak 
dopiero w klasie maturalnej zainteresowałem się tym, co dzieje 
się w sztuce i odkryłem, że kultura to nie tylko wystawy i galerie, 
ale też możliwość realnego wpływania na otoczenie, wywoły-
wanie zmiany społecznej. Zacząłem się zastanawiać, dlaczego 
moi znajomi postrzegają Lublin jako wymarłe miasto, w któ-
rym nie ma nic do roboty. Na własnej skórze przekonałem się, 
że to nieprawda – wystarczy samemu trochę poszukać, zajrzeć 
do ZOOMa czy internetu, i okazuje się, że możliwości jest całe 
mnóstwo. Dowiedziałem się o naborze do wolontariatu w Cen-
trum Kultury, a tam o programie Warsztatów Kultury pod nazwą 
„Wolontariusz Kultury” i to były dla mnie pierwsze ważne kroki. 
Wtedy w „Opium Cafe” przypadkiem spotkałem Tomka „Ma-
peda” Pizonia, który powiedział mi, że tworzy bibliotekę i jeśli 
mam jakiekolwiek niepotrzebne książki, to mogę je śmiało dać 
barmance, a ona przekaże je do „Frutti”. O samej inicjatywie 
opowiedział mi niewiele, ale postanowiłem wybrać się na spo-
tkanie organizacyjne i od razu miałem poczucie, że stałem się 
częścią czegoś ważnego.

Bój się i rób, co zamierzasz
Na początku po prostu się bałem, bo dopiero wszedłem w ten 
świat i nie umiałem się w nim jeszcze swobodnie poruszać. 
Dużym wsparciem był Tomek, który potrafi zjednywać ludzi 
i  zapalać ich do swoich pomysłów. Tworzyliśmy „Frutti” od 
podstaw – malowaliśmy ściany, przygotowywaliśmy pomiesz-
czenia, opracowywaliśmy program… Grupa nieznających się 
osób zmieniała się w paczkę bliskich znajomych ze wspólnym 
celem. Wszystko tworzyliśmy razem, a po pewnym czasie „Ma-
ped” zadał nam pytanie, co tak naprawdę my sami chcieliby-
śmy w tym miejscu robić – żeby to nie było tylko zadaniowe, 

Arkadiusz Sławek
Współtwórca inicjatywy "Frutti di Mare”
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więc nie ma wpływu na całokształt – tak musi być, wolontariusz 
nie może znaczyć tyle samo co dyrektor. Dla mnie to doświad-
czenie nie do przecenienia – zdobywa się masę umiejętności 
i dostaje możliwość poznania wielu artystów. Dlatego nie mam 
zamiaru z tego rezygnować. Jednak to zrozumiałe, że o wiele 
lepiej czuję się w sytuacji, kiedy jako organizatorzy tworzymy 
pozbawioną dystansu grupę, która dzieli między sobą wszystkie 
zadania – czyli we „Frutti”.

„Frutti” na okrągło 
Nie było u nas żadnej hierarchii, osobą odpowiedzialną za spi-
nanie całokształtu jest „Maped”, ale nigdy nie dał nam odczuć, 
że czuje się od nas ważniejszy. Przy każdym wydarzeniu jako 
„wodzirej” podkreślał, że to miejsce tworzą ludzie i dziękował 
nam za pracę. Nigdy nie zapomnę naszej pierwszej wymiany 
zdań podczas spotkania organizacyjnego: było strasznie głośno, 
ludzie przekrzykiwali się w pomysłach, Tomek zapytał mnie 
o coś, a ja przytłoczony tym wszystkim powiedziałem, że może 
lepiej nie będę się odzywał, a on na to: „Jeśli nie zamierzasz się 
odzywać, to lepiej wyjdź od razu”. I tym mnie kupił. Zaraz po 
zajęciach na uczelni pędziłem do „Frutti” i zostawałem tam nie-
raz do czwartej nad ranem. W wakacje spędzałem tam całe dnie. 
Byłem skonany, ale bez dwóch zdań to najlepszy czas w moim 
życiu. Dziwnie to zabrzmi: widok ludzi zmęczonych tak samo jak 
ja dawał mi kopa. Często dochodziło między nami do spięć, ale 
szybko rozładowywaliśmy je śmiechem. Wiedzieliśmy, że rzu-
camy się na głęboką wodę, bo podobnych miejsc w Lublinie jest 
mało, a do tego musieliśmy sobie radzić bez dofinansowania. 
Zarabialiśmy sami na siebie warsztatami i wydarzeniami. Nie 
wyobrażam sobie lepszej ekipy. Zaczynaliśmy od jednego wyda-
rzenia w tygodniu, z którym ledwo sobie radziliśmy, a skończyli-
śmy na kilkunastu! Nigdy niczego nie zawaliliśmy, mogliśmy na 
sobie polegać. Przegadaliśmy ze sobą mnóstwo czasu. „Frutti” 
było dla nas miejscem, do którego uciekaliśmy od codzienności, 

ale twórcze. Każdy mógł realizować swoje projekty. Zostałem 
jednym z prowadzących zajęcia z rysunku. Znów przerażenie 
na początku – moja najstarsza uczennica była ponad dwa razy 
starsza ode mnie i miała tytuł magistra historii sztuki! Z jednej 
strony poczułem odpowiedzialność, z drugiej okazało się, że 
wywiązywanie się z niej sprawia mi przyjemność. Okazało się, 
że mam dobry kontakt z ludźmi i jestem im w stanie przekazać 
konstruktywne uwagi. Najbardziej cieszyłem się z postępów 
osób, które na starcie miały spore problemy, a po roku rysowa-
ły zupełnie sprawnie. Miałem w tym swój mały udział. Jedna 
z moich uczennic pytała mnie ostatnio, czy wznowimy ten cykl 
i zadeklarowała, że jeśli nie, to chce się umówić na indywidual-
ne korekty jej prac.

We „Frutti” mieliśmy szeroki pakiet wydarzeń – koncerty, wy-
stawy, jamy muzyczne, szereg warsztatów i zajęć, spotkania 
– dzięki czemu poznałem pracę organizatora od podszewki. 
Jednocześnie starałem się uczestniczyć jako wolontariusz przy 
wszystkich festiwalach Warsztatów Kultury i Centrum Kultu-
ry, żeby jak najlepiej zapoznać się z każdą dziedziną sztuki. 
Kosztowało mnie to wiele wysiłku, ale cel był tego wart. Mogę 
powiedzieć, że kultura uratowała mnie od marazmu – byłem 
zamknięty w sobie, poruszałem się tylko na trasie szkoła – dom.
Zauważyłem, że moja jedyna rozrywka to komputer (rzuciłem 
nawet czytanie książek!) i bardzo mi się to nie podobało, bo 
nigdy nie chciałem być taką osobą. A dzięki „Frutti” pojawiło 
się w moim życiu tyle ciekawych rzeczy do robienia, że po raz 
pierwszy przestałem wykorzystywać komputer do rozrywki, 
a używałem go jako narzędzia pracy. Dużo więcej czasu zaczą-
łem poświęcać na kontakt z ludźmi – bo na tym zwykle opierały 
się moje zadania. „Frutti” stało się dla mnie o tyle ważniejsze od 
Warsztatów i Centrum, że tam w pełni mogłem odczuć, czym 
jest uczestnictwo w kulturze. Wolontariusz festiwali jest ważną 
częścią kulturalnej machiny, ale i najniższą warstwą piramidy, 
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raz pierwszy na „Nocy Kupały”. Odkryłem, że jest to coś, czym 
mógłbym się zajmować w przyszłości.

Te doświadczenia skłoniły mnie do zmiany kierunku studiów – 
zrezygnowałem z malarstwa i poszedłem na animację kultury. 
Sztuka zawsze była dla mnie ważna, tylko nie wiedziałem, jak 
jej używać, jak przekładać na codzienną praktykę. Teraz każdy 
z nas samodzielnie zaczyna realizować własne działania, także 
poza Lublinem. Chcemy przekazywać swoją wiedzę dalej – chy-
ba o to w całym tym „Frutti” chodziło?

a jednocześnie robiliśmy coś dla innych. Udało nam się ściągnąć 
i dzieciaki, i naszych rówieśników, i osoby starsze. Ci ostatni 
zawsze byli naszym priorytetem, bo nasza siedziba mieściła 
się w starej części osiedla, gdzie mieszkali przeważnie starsi 
ludzie. Bardzo chcieliśmy im pokazać, że mogą uczestniczyć 
w kulturze. Mieszkańcy mówili, że widzą u nas tylu młodych 
ludzi, że czuliby się niekomfortowo – część z nich udało nam 
się jednak przekonać. Byli zszokowani, że mogą tutaj przyjść, 
kiedy chcą, wziąć książkę z biblioteki, usiąść w ogrodzie i nic za 
to nie płacić, ba, możemy im jeszcze zrobić kawę lub herbatę. 
Jedna z pań postanowiła nawet sama przeprowadzić warsztaty 
z wikliny papierowej!

Ludzie wracali do nas, bo atmosfera była luźna i przyjazna. Sta-
raliśmy się też dopasowywać ofertę do ich potrzeb; często doda-
waliśmy jakieś zajęcia, gdy okazywało się, że jest taka potrzeba. 
Wydarzenia nigdy nie ograniczały się do występu – artyści za-
wsze zostawali dłużej i można było z nimi pogadać swobodnie. 
Staraliśmy się, żeby wszystko, co się dzieje, było przede wszyst-
kim spotkaniem.

Własna przestrzeń
Podczas pierwszego spotkania Tomek spytał, czym chciałbym 
się zająć – rozejrzałem się i pomyślałem, że chętnie wezmę pod 
opiekę ogród. Organizowaliśmy tam sporą część wydarzeń, 
w pewnym momencie stał się on centrum życia we „Frutti”, za-
leżało mi, żeby jak najlepiej się prezentował. Kosiłem trawnik, 
wyrywałem chwasty, sadziłem rośliny – mam działkę na wsi 
i od dziecka pomagałem tacie w pielęgnacji roślin. Wysiłek się 
opłacił, bo nawet jeśli organizowaliśmy wydarzenie we wnę-
trzach „Frutti”, to ludzie i tak zawsze na koniec lądowali w ogro-
dzie. Taki ogródek pośród kamienic to coś niesamowitego. My, 
w gronie założycieli, często odbywaliśmy tam nasze narady. 
Aranżowałem też przestrzeń podczas różnych wydarzeń – po 
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Pracuję w Domu Słów oraz współpracuję z Fundacją 5 Medium. 
Interesują mnie działania z dziećmi, osobami z niepełnospraw-
nościami i ludźmi w różnych trudnych sytuacjach życiowych. 
Chociaż byłam na studiach artystycznych, malowałam, rysowa-
łam, to nie widzę siebie w roli artystki, nie pozwala mi na to mój 
charakter. Żeby coś stworzyć, trzeba się skupić i pobyć samemu, 
a ja wolę pracować z ludźmi. Dlatego przede wszystkim prowa-
dzę warsztaty artystyczne.

Na wybór mojej drogi życiowej w dużym stopniu miała wpływ 
moja promotorka, która zachęciła mnie do tego, żeby napisać 
jak niewidomi odbierają sztukę i jak sami przedstawiają rze-
czywistość w rysunkach. Teraz w Domu Słów pracuję przy pro-
jekcie „Inny Lublin”, w którym pokazujemy, że miasto wygląda 
odmiennie z perspektyw różnych ludzi. Na przykład oczami 
osoby, która jeździ na wózku i nie dosięga do bankomatu. Inny 
jest Lublin w odbiorze kogoś, kto nie widzi i odczuwa nierów-
ności kostki, po której idzie. Albo widziany zimą przez dzieci, 
które lepią bałwana i są szczęśliwe, zwłaszcza jeśli porównamy 
go z doświadczeniem osób bezdomnych, które nie mają się gdzie 
podziać i marzną. Podczas tego projektu spotykam się z róż-
nymi grupami osób w trudnych sytuacjach i prowadzę z nimi 
warsztaty, staram się poznać ich sytuację. Na podstawie naszych 
rozmów powstają publikacje odnoszące się do ich sytuacji. Każ-
da z nich opisana jest w osobnej książeczce. Ten etap kończy 
wystawa. 

Część projektu stanowią warsztaty literacko-plastyczne dla 
dzieci. Staram się oswajać uczestników z tematem niepełno-
sprawności, inności, w czym pomocne są zebrane wcześniej 
materiały. Spotykamy się również z „ekspertami” – na przykład 
z Kasią Bierzanowską poruszająca się na wózku. Okazuje się, że 
niektóre dzieci nie widziały nigdy osoby na wózku…

Katarzyna Sobczyk
Dom Słów, Fundacja "5 Medium”
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Drugą częścią Akademii Sztuk Dziecięcych są zajęcia cyfrowe. 
Uczestnicy tworzą własne portfolio i stronę internetową. W ten 
sposób powstaje wirtualna galeria prac stworzonych podczas 
projektu.

Pracując zarówno z dziećmi jak i dorosłymi staram się rozbu-
dzać u nich miłość do sztuki i sprawić, żeby chcieli rozwijać 
swoją kreatywność, żeby szukali sposobu na wyrażanie siebie. 
Bo sztuka jest właśnie sposobem na wyrażenie siebie.

Wiele moich działań dotyka niepełnosprawności. W projekcie 
„Inny Lublin – naprawianie świata” brały udział dwie grupy: 
dorosłe osoby autystyczne i młodzi twórcy, którzy piszą i ilustru-
ją książki. Najpierw organizowaliśmy warsztaty, a później pod 
okiem Iwony Chmielewskiej powstała książka o autyzmie. Nie-
dawno zakończyłam projekt w ramach Stypendium Ministra. 
Dotyczył on osób niewidomych. Wzięły one udział w warszta-
tach artystycznych, stworzyli swoje prace plastyczne a później 
napisali do nich audiodeskrypcję. Był to pewnego rodzaju mani-
fest z ich strony: oni też chcieliby chodzić na wystawy i słuchać 
o tym, co jest na wystawie. 

Teraz już mniej aktywnie działam, ale wciąż należę do Gru-
py Fotografów Lubelskich. Trafiłam tam jeszcze na studiach, 
bo chciałam się nauczyć robić zdjęcia. Organizowałam różne 
wydarzenia fotograficzne, festiwale, plenery, konkursy, spo-
tkania i warsztaty. Kilka lat aktywności w GFL sprawiło, że 
zrozumiałam, że chcę działać w kulturze. Chciałam rozwijać 
się na nowych polach i  trafiłam na staż do Fundacji „5 Me-
dium”. W tej organizacji najpierw realizowałam projekt „Teatr 
wyobraźni – bajki, których nie widać.”, w którym niewidoma 
młodzież nagrała własne słuchowisko, bajkę, która daje radość, 
chociaż nie da się jej obejrzeć. Teraz w Fundacji współpracuję 
przy czwartej edycji Akademii Sztuk Dziecięcych. W ramach 
tego projektu dzieci biorą udział w warsztatach artystycznych, 
a potem organizują swoje własne wydarzenie kulturalne – wy-
stawę połączoną z projekcją filmu. Na wernisażu, jak na obronie 
prac dyplomowych na ASP, dzieci opowiadają o swoich pracach 
i odpowiadają na pytania publiczności. Te zajęcia odbywają się 
w szkołach w ramach zajęć świetlicowych. Chciałabym, żeby 
nauczyciele potraktowali je jako okazję do poznawania nowych 
technik i inspirację do własnej pracy w świetlicy. 



126 127



128 129

Moi synowie już odeszli z domu i zostałam sama. Chciałam więc 
wypełnić swój wolny czas. Wcześniej zajmowałam się obiadka-
mi. A teraz? Nigdy bym się nie spodziewała, że ktoś odkryje we 
mnie talent i pomoże go pielęgnować.

Tak się złożyło, że koleżanka uczestniczyła w koncercie galowym 
recytatorskiego konkursu patriotycznego i dostała od pana Ma-
teusza Nowaka ulotkę z informacją o warsztatach słowa w DDK 
„Węglin”. Sama nie była zainteresowana, ale podzieliła się tą 
wiadomością ze mną. Postanowiłam skorzystać. Pomyślałam: 
„Też bym dała radę powiedzieć dwa wiersze”. Zadzwoniłam. 
Spotkaliśmy się panem Mateuszem, przyniosłam dwa wiersze, 
ale on zaproponował coś lepszego – to była proza Izabeli Sowy 
i wiersz Zbigniewa Herberta. Udało mi się tych tekstów nauczyć 
na pamięć. Od tamtej pory zleciało już trzy lata. 

W DDK „Węglin” jest kilkoro recytatorów. Co tydzień przycho-
dzę na próby indywidualne. Polegają na tym, że ja mówię, a pan 
Matusz Nowak ocenia, sugeruje, daje uwagi. Jeżeli chodzi o wy-
bór tekstów, to mój instruktor zachęca do samodzielnych poszu-
kiwań, a czasem sam coś proponuje, np. niedawno za jego radą 
nauczyłam się na pamięć kilku stron o mateczniku z czwartej 
księgi „Pana Tadeusza”. Pochodzę z tamtych kresowych stron… 
Ze wszystkich moich zajęć najbardziej pociąga mnie właśnie 
recytacja – w to wkładam najwięcej serca. Jest trud, ale jest i ra-
dość. Nauczenie się na pamięć, owszem, jest żmudne, ale naj-
trudniej dobrać odpowiednią interpretację. Nawet jeśli człowiek 
stara się jak najlepiej, to nigdy nie może być pewien, czy wybrał 
właściwą – ani recytator, ani instruktor nie wiedzą, jak słucha-
cze to odbiorą. Na ogólnopolskich konkursach są dwie katego-
rie: młodzież i dorośli. Startuję więc ze studentami. Mam krótką 
pamięć i nie za bardzo pamiętam swoje sukcesy. Przypominam 
sobie na przykład, że zajęłam drugie miejsce w konkursie na 
Ukrainie, wygrałam turniej wojewódzki w Ostrołęce i zdobywa-

Witalia Sosnowska
Recytatorka z "Warsztatów Słowa” 

DDK "Węglin”
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do dziś. W tym miejscu można wykupić obiady. Poza tym do 
dyspozycji są różni instruktorzy, psycholog, masażysta i osoba 
prowadząca chór. Razem z innymi seniorami śpiewamy, przy-
gotowujemy imprezy artystyczne, mamy spotkania integracyjne 
(np. z młodzieżą gimnazjalną). Wspólnie przedstawiamy utwory 
poetyckie – repertuar się zmienia. Jestem tam codziennie, bo 
w centrum można aktywnie spędzić czas i rozerwać się. Należę 
też do Stowarzyszenia Małych Braci, które mieści się przy ul. 
Akademickiej. Spotykamy się we środy z osobami, które opo-
wiadają nam o obcych krajach. Przeważnie zagraniczni studenci 
mówią o swoich ojczyznach. Raz w roku można ze Stowarzysze-
niem wyjechać na pięć dni, żeby wypocząć – ostatnio wybrali-
śmy się do Spały. Spotykamy się przy okazji wszystkich świąt. 
Mam więc święta potrójne – w stowarzyszeniu, centrum oraz 
w domu. 

W Lublinie seniorzy mają dużo okazji do działań. Moi znajo-
mi też są aktywni – nie jestem wyjątkiem. Wolimy wydarzenia 
w ciągu dnia. Jeśli chodzi o indywidualne recytacje, to mało 
jest chętnych seniorów. A szkoda, bo chciałabym wymieniać się 
z kimś doświadczeniami. Warto spędzać czas miło, przyjemnie 
i aktywnie dla dobra duchowego i fizycznego. Po to również, 
żeby młodzi mieli kontakt ze starszymi osobami i na odwrót. 
Człowiek starszy odmładza się dzięki takim spotkaniom. Same 
plusy: wracają młodość, radość i szczęście.

łam wyróżnienia oraz nagrody specjalne w Skarżysku-Kamien-
nej, Ostrowcu Świętokrzyskim i Lublinie. Trzeba by to sobie 
zapisywać! W DDK prezentowaliśmy czasem dla publiczności 
teksty przygotowywane na konkursy recytatorskie. Wtedy przy-
chodziły moje koleżanki. Gratulowały, same ochy i achy. 

Na „Węglinie” należę też do kółka teatralnego. Prowadzi je pani 
Tereska Filarska. Przygotowywaliśmy z nią wiersze Tuwima. 
Teatr jest trudniejszy, dlatego że trzeba czekać na swoją kolej. Na 
recytacji zaś spotykamy się pojedynczo i cały czas jest dla mnie. 
Myślę, że instruktorom ciężko się pracuje z seniorami. Trzeba 
być cierpliwym i delikatnym. Jesteśmy trochę jak dzieci. Pan 
Mateusz dużo mówi o energii, a ja nie zawszę tę energię mam. 
Jeżeli do tej pory chodzę na te zajęcia, to znaczy, że nie jest źle. 
Jak długo jeszcze? Nie wiem… Szkoda, że nie zaczęłam recyto-
wać wcześniej. Chciałabym, żeby gardło mi jak najdłużej słu-
żyło. Ale nie wiem, jak długo jeszcze mi się uda – bo młodzi się 
rozwijają, a starsi się zwijają. Wszystko zależy od Pana Boga, ile 
da zdrowia. 

Na razie zdrowie służy. Mam wypełniony cały tydzień. Na szczę-
ście nie muszę gotować obiadów, więc jakoś się wyrabiam z tym 
wszystkim. Rano zjem śniadanie, pomodlę się, pójdę do skle-
pu, a jak wrócę, to poćwiczę chwilę, recytuję, pójdę na zajęcia 
i wrócę koło czwartej. Wtedy znów trochę recytuję, uczę się 
tekstów na pamięć, jem kolację. Lubię słuchać radia, zwłaszcza 
reportaży i audycji literackich. Słucham różnych kanałów, żeby 
być dobrze zorientowaną. Poza tym napisałam parę wierszy. 
Tomiku jeszcze z tego nie będzie. 

Dawniej chodziłam do Szkoły SuperBabci i SuperDziadka w Wo-
jewódzkim Ośrodku Kultury na ul. Dolnej Panny Marii, gdzie 
dowiadywałam się, jak być superbabcią. Potem trafiłam do Cen-
trum Aktywizacji Seniorów na os. Nałkowskich i chodzę tam 
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Jestem założycielką i prezeską Fundacji Nowa Aleksandria, któ-
ra skupia się na działaniach filmowych. Organizujemy przeglą-
dy różnych nurtów kina: brutalnego, grozy, klasy B. W Polsce 
nie ma wielu podobnych imprez tego typu, szczególnie cyklicz-
nych i niekomercyjnych. W mniejszym stopniu zajmujemy się 
również edukacją (np. warsztaty dla dzieci czeczeńskich).

Kinem interesowałam się od dziecka, później przez chwilę na 
studiach należałam do koła filmowego, na kulturoznawstwie 
wybrałam specjalizację filmoznawstwo i teatrologia, pracę dy-
plomową pisałam o erotyzmie i przemocy w kinie gore. Przemoc 
w kulturze i sztuce naprawdę mnie fascynuje. Kino epatujące 
przemocą z pewnością nie jest przeznaczone dla każdego: jeśli 
ktoś nie ma dystansu, nie podchodzi do tego z punktu widzenia 
kulturowego i filmoznawczego, jeśli boi się lub brzydzi, to może 
nie powinien tego typu filmów oglądać. 

Podczas studiów organizowałam swoje pierwsze przeglądy fil-
mowe w „TEKTURZE”. Spędzałam tam wiele czasu z przyjaciół-
mi. Wiedziałam, że w tym miejscu mogę pofolgować swoim 
potrzebom i pasjom, ponieważ nie będzie mnie tam dotyczyła 
żadna cenzura. Miałam pewność, że kolektyw „TEKTURY” da 
mi pełną swobodę artystyczną, a odbiorcy wydarzeń są otwarci 
światopoglądowo. Wtedy odbyły się m.in. „Lublin żywych tru-
pów”, „Krwawa uczta – przegląd kina gore” czy dwie edycje słyn-
nych „Nekromantycznych Walentynek”. Sam pomysł na te ostat-
nie wziął się z propozycji rzuconej niezbyt serio – zbliżał się 14 
lutego i pomyślałam, że mogłabym złośliwie zażartować z tego 
święta. Ten dowcip doczekał się jednak realizacji a rok później 
kontynuacji. Zorganizowałam przegląd filmowy, jak by nie było 
o miłości, ale jednak na przekór standardom. Wyświetlane tytu-
ły – „Nekromantik” i „Nekromantik 2” to kino niemieckie lat 80. 
i 90. Filmy te spełniają wszystkie wymogi kina romantycznego – 
jest tam odpowiednia, rzewna muzyka, sceny miłosne… jedyna 

Monika Stolat
Prezeska Fundacji Nowa Aleksandria, 

producentka, menedżerka kultury
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W Lublinie lubię to, że pracując i żyjąc w tym mieście korzystam 
zarówno z kultury niezależnej, jak i tej z głównego obiegu – po-
zwala mi to w pewien sposób zachować równowagę mentalną. 
Doceniam obydwa te obszary i cieszę się, że ukształtowała mnie 
kultura niezależna.

różnica dotyczy nekrofilii, więc był to prztyczek, kpina ze święta 
zakochanych. Filmy te z jednej strony są niszowe, ale w swojej 
niszy są niezwykle popularne, wręcz kultowe.

Z rzeczy, które robimy w Nowej Aleksandrii, dla mnie osobiście 
najważniejszy jest „Splat!FilmFest” współorganizowany z Cen-
trum Kultury w Lublinie – mój autorski projekt, mocno kontro-
wersyjny, bo pokazuje filmy z obszaru kina grozy, ale też tak 
zwane splattery, gore, kino eksploatacji. Słowem: rzeczy operu-
jące przemocą jako środkiem wyrazu artystycznego. Ten nurt 
ma zresztą duże znaczenie w historii rozwoju kinematografii: 
odzwierciedla kondycję społeczeństwa, daje obraz światopoglą-
du ludzi w konkretnym czasie. W 2015 roku odbyła się pierwsza 
edycja tego projektu, planuję i przygotowuję kolejną odsłonę 
w 2016. Ten i pozostałe przeglądy filmowe organizowane przez 
Nową Aleksandrię zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem 
widzów, czasem brakuje miejsc dla wszystkich chętnych.

Obecnie pracuję także w Scenie Prapremier InVitro, gdzie zaj-
muję się m.in.: produkcją spektakli, pozyskiwaniem zewnętrz-
nych funduszy, marketingiem. Wcześniej współpracowałam 
z Teatrem Maat Projekt, Warsztatami Kultury i przy wielu pro-
jektach z obszaru kultury. Myślę, że w tym wszystkim bardzo 
ważne jest podejmowanie ryzyka i próbowanie, nawet jeśli się 
czegoś nie umie. To jest bardzo potrzebne, bo w ten sposób zdo-
bywa się doświadczenie i odwagę do kolejnych działań. Ważne, 
żeby mieć świadomość, że każdy z nas popełnia błędy i nawet 
kiedy coś się nie udaje, lepiej traktować to jako lekcję na przy-
szłość. Dobrze też, jeśli można liczyć na pomoc bardziej do-
świadczonych osób. Kiedy nie wiem co zrobić, konsultuję to z in-
nymi osobami – lubię kiedy ktoś inny spojrzy na mój problem 
świeżym okiem i mi coś doradzi. Cieszę się też, kiedy sama mogę 
komuś pomagać w jego pracy.
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Justyna Syroka
Wicepełnomocniczka Kongresu Kobiet 

na region lubelski, 

Stowarzyszenie Klub XXI wieku

Nasza macierzysta organizacja to Kongres Kobiet, jestem jego wi-
cepełnomocniczką na region lubelski. Lokalnie jestem Prezesą 
Stowarzyszenia Klub XXI wieku, które działa od dwóch lat. Dzia-
łalność jednak podjęłyśmy wcześniej w ramach Kongresu Kobiet 
Lubelszczyzny. Jako stowarzyszenie chcielibyśmy być wzmocnie-
niem dla innych organizacji kobiecych, więc staramy się ściśle 
z nimi współpracować, wspierać je. Mamy bardzo dobrą kadrę, 
wiele specjalistek, możemy pośredniczyć w przekazywaniu infor-
macji, ale też doświadczeń. Promujemy inne inicjatywy, udziela-
my wsparcia medialnego. Współpracujemy ze stowarzyszeniami 
prospołecznymi i obywatelskimi m.in. z Fundacją HerStory czy 
Amazonkami. 

W organizacji zajmujemy się tematyką równościową, przede 
wszystkim przeciwdziałaniem dyskryminacji kobiet w życiu spo-
łecznym i publicznym. Kobiety nie zawsze widzą potrzebę wal-
ki o swoje prawa. Wiele z nich, mimo świetnego wykształcenia, 
uczestnictwa w kursach i konferencjach, nie wykorzystuje swojej 
wiedzy. Nie potrafią tego robić albo nie chcą się nią chwalić. Przy-
czynia się do tego wychowanie, bo widzę, że panowie mają dużo 
większą łatwość w walce o swoje prawa i pozycje. 

Na co dzień zajmujemy się pracą systemową: staramy się uczest-
niczyć w konsultacjach społecznych różnego rodzaju projektów 
czy dokumentów. Uczestniczyłyśmy m.in. w przygotowywaniu 
strategii dla Lubelszczyzny, programu operacyjnego, jesteśmy sy-
gnatariuszem w projekcie POWER. To ważne, bo jeśli nie pojawią 
się zapisy równościowe w dokumentach strategicznych, kobiety 
będą miały ograniczony bądź odcięty dostęp do różnych środków. 
To żmudny proces, ale to ważne żeby formalnie zabierać głos: na-
wet jeżeli zostanie odrzucony, będzie gdzieś zapisany i później 
zawsze możemy się do tego faktu odwołać.

Działamy raczej spokojnie. Kwestie, którymi się zajmujemy, nie są 
popularne i uważam, że zbyt wąskie grono się z tymi problemami 
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utożsamia. Wynika to głównie z braku świadomości społecznej. 
Ludzi trzeba edukować. Jako stowarzyszenie organizujemy rów-
nież dużą akcję „16 Dni Przeciwko Przemocy wobec Kobiet”. Wy-
darzenie ma szeroki kontekst antydyskryminacyjny – odwołuje 
się do praw człowieka. Przez ponad dwa tygodnie akcji bardzo 
intensywnie działamy. Podczas ostatniej Akcji odbyło się pięć 
warsztatów o różnej tematyce, dwa pokazy filmowe i dyskusje. 
Myślę, że działania edukacyjne są bardziej istotne niż huczne im-
prezy. Nie robimy rzeczy spektakularnych: happeningi i duże ma-
nifestacje dobrze sprawdzają się w Warszawie. Jedynym głośnym 
wydarzeniem jest rokroczne święto podsumowujące działania 
czyli Kongres Kobiet Lubelszczyzny. Podczas tego dnia chcemy 
dać kobietom inspirację i nową energię.

Wielkim sukcesem naszego środowiska jest osiągnięta – po prawie 
trzech latach – ratyfikacja Konwencji Przeciwdziałania Przemocy 
wobec Kobiet. Teraz musimy monitorować władze na wszystkich 
szczeblach, żeby jej zapisy weszły w życie. Częściowo prawo już się 
zmienia, m.in. wprowadzono ściganie gwałtu z urzędu. Teraz ofia-
ra nie musi sama wszczynać procedury, inaczej wyglądają prze-
słuchania jej i świadków. W najbliższym czasie chcemy się skupić 
na kwestii ściągania alimentów. Brak tych pieniędzy wpływa nie-
korzystnie nie tylko na życie kobiety, ale przede wszystkim dzieci.

Jako stowarzyszenie przyznajemy od sześciu lat nagrodę Kobieta 
Lubelszczyzny. Mamy cztery kategorie: nauka, biznes, działalność 
w sferze publicznej i działalność społeczna. W ten sposób chce-
my wydobywać działania kobiet na światło dzienne. Od trzech lat 
przyznajemy również nagrodę w kategorii Równość i Różnorod-
ność mężczyźnie z Lubelszczyzny, który promuje kwestie ważne 
dla kobiet i same kobiety. Niestety muszę przyznać, że mamy kło-
pot z kandydatami. Mam nadzieję, że dzięki naszym staraniom to 
się zmieni i mężczyźni będą bardziej wrażliwi na kwestię równości 
płci.
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Zaczynaliśmy we trzech: ja, Albert Pyrgies i jego brat Hubert 
Pyrgies pod szyldem Chonabibe organizowaliśmy imprezy 
i koncerty oraz prowadziliśmy klub w centrum Lublina. Ta mar-
ka kojarzyła się młodym ludziom z beatboxem, hip-hopem, reg-
gae, dancehallem, elektroniką. Na tym gruncie zaczął wyrastać 
festiwal Chonabibe pod Chmurką... 

Mieliśmy potrzebę zrobienia czegoś większego: wyjścia z za-
tłoczonych i zadymionych klubów i zaproszenia miłośników 
pozytywnych brzmień za miasto. Chcieliśmy dodać do muzyki 
i imprezowego klimatu odrobinę turystyki i rekreacji, a przy 
okazji wypromować zespół i wzmocnić swoją markę. Nawiązali-
śmy współpracę z burmistrzem Opola Lubelskiego, zdobyliśmy 
(nie bez przeszkód) środki i zorganizowaliśmy jednodniową, 
„testową” edycję Chonabibe pod Chmurką (2008). Na uczest-
ników czekały wtedy warsztaty i turniej koszykówki w ciągu 
dnia, zaś wieczorami koncerty. Udało się to zrobić bez wielkiego 
budżetu (sponsorzy niechętnie reklamowali się w niewielkim 
Opolu), za to z ogromnym wsparciem ludzi zaprzyjaźnionych już 
wcześniej z Chonabibe (wielu artystów było po prostu naszymi 
znajomymi).

Po wyciągnięciu wniosków z pierwszych doświadczeń, w kolej-
nym roku postanowiliśmy zwiększyć liczbę atrakcji: uczestni-
cy mogli wziąć udział w tzw. skate contest, warsztatach tańca 
i graffiti jam. Na scenie pojawiło się więcej artystów, a pod nią 
więcej słuchaczy. Udany start sprawił, że sponsorzy okazali się 
dla nas hojniejsi. Nowa członkini zespołu organizatorów, Karo-
lina Szłoda, pozyskała z sukcesem wolontariuszy. 

Przy trzeciej edycji mówiło się już o nas jako „festiwalu kultury 
miejskiej”, dzięki czemu przyciągaliśmy bardziej rozpoznawal-
nych artystów, a atrakcje towarzyszące koncertom mogliśmy 
organizować z większym rozmachem. Po roku przerwy (park 

Krzysztof "Kylas” Szmydt 
Chonabibe
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cę z takimi firmami jak Student Travel, Let Me Out, czy szkołą 
tańca Leila. Po raz pierwszy festiwal nie tylko się zwrócił, ale 
też zarobił. 

Docelowo Festiwal Chonabibe ma być dużym wydarzeniem 
o randze międzynarodowej. Chcemy w przyszłości zapraszać 
artystów zagranicznych i  przyciągać do Opola Lubelskiego 
uczestników z  całej Polski, a  nawet krajów ościennych. Nie 
planujemy jednak zmieniać lokalizacji: liczymy na dalszą do-
brą współpracę z włodarzami Opola Lubelskiego (szczególnie 
z burmistrzem Dariuszem Wróblem), dzięki niej udaje nam się 
finansować część budżetu i zabezpieczać podstawowe potrzeby 
festiwalu, czyli piękny teren, bezpieczeństwo (ochrona) i zdo-
bywanie wszelkich pozwoleń. Obecnie jesteśmy grupą ludzi 
złożoną z członków zespołu Chonabibe i agencji koncertowo-
-wydawniczej „Wysoka sp. z o.o.” Trzon tej grupy, oprócz mnie, 
tworzą: Albert Pyrgies, Magda Ostapiuk, Hubert Pyrgies, Karo-
lina Szłoda oraz grupa naszych nieocenionych wolontariuszy. 

Zapraszając artystów zawsze kierujemy się profilem muzycz-
nym zespołu – stawiamy na hip hop, reggae, elektronikę, choć 
jeśli pojawia się coś nowego, „świeżego”, na pewno nie umknie 
naszej uwadze. Przy tworzeniu kolejnych edycji słuchamy także 
propozycji fanów naszego festiwalu. Oprócz artystów znanych, 
o których wiadomo, że przyciągną publikę, staramy się przemy-
cać do line up’u muzyków, którzy w naszym odczuciu są warto-
ściowi, choć mniej popularni, a ich kariery dopiero nabierają 
tempa. Tak było w przypadku Rasmentalismu, Pro8l3mu, czy 
Kuby Knapa. 

Pracę nad kolejną edycją zaczynamy tuż po zakończeniu bieżą-
cej, a nawet wcześniej – już w trakcie trwania imprezy wyciąga-
my wnioski i planujemy zmiany. Budżet zawsze zamykamy do 
końca roku, na początku nowego zapraszamy artystów. Co jest 

w Opolu Lubelskim przechodził w 2011 r. rewitalizację) festiwal 
wrócił w odmienionej formie: stał się dwudniowym biletowa-
nym wydarzeniem – uruchomiliśmy pole namiotowe i zorga-
nizowaliśmy nocne between party. Festiwal zmienił też nazwę 
na prostszą: na plakatach można było zobaczyć napis „Festiwal 
Chonabibe”. Rozwijała się współpraca z mediami. To w 2012 r. 
Czwórka Polskie Radio relacjonowała wydarzenie na żywo, Mi-
chał Witak (Numer Raz) poprowadził audycję „Dj Pasmo”. Więcej 
aktywności nie pozwalało na nudę: lokalne grupy aktywistów 
organizowały podczas festiwalu takie atrakcje jak slackline, ratz 
bmx, beatbox, graffiti, warsztaty i pokazy tańca. Po raz pierwszy 
odbył się także konkurs „Scena się zmienia”. Grupa Black Media 
zadbała o wideorelację ze wszystkich wydarzeń, powstała apli-
kacja festiwalowa na smartfony. Rok później kontynuowaliśmy 
dwudniową strategię. Oprócz sceny głównej pojawiła się druga 
mała scena. Chonabibe Festiwal zdobył nagrodę czytelników 
„Gazety Wyborczej” w konkursie „Strzały 2013”. Oficjalnie stał 
się dzięki temu najlepszym wydarzeniem kulturalnym w woje-
wództwie lubelskim 2013 roku w oczach ludzi. 

W ostatnim roku, choć korzenie wydarzenia nadal zanurzone 
były w szeroko pojętym hip-hopie i kulturze miejskiej, posta-
nowiliśmy promować imprezę jako „festiwal relaksu”, co po-
zwoliło zróżnicować wiek uczestników. Warsztatów było mniej, 
niż w latach poprzednich, ale pojawiły się w ich miejsce inne 
atrakcje: tor do pływania na skimboardzie, powróciliśmy do 
zawodów „Lublin Battle” (kategorie beatbox oraz beatbattle). 
Kontynuowaliśmy konkurs „Scena się zmienia” (zgłosiło się do 
niego kilkudziesięciu młodych muzyków z całej Polski), wrócił 
turniej koszykówki, rozwinęło się pole namiotowe i warunki sa-
nitarne. Funkcję drugiej sceny pełnił Red Bull Tour Bus (dzięki 
podjętej współpracy z Red Bullem). Wreszcie rozwiązaliśmy pro-
blem z gastronomią – na teren parku miejskiego po raz pierwszy 
wjechały foodtrucki. Nawiązaliśmy także barterową współpra-
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naszą motywacją? Stworzenie czegoś wartego wspomnień. Or-
ganizujemy festiwal, w którym sami chcielibyśmy brać udział. 
Bardzo ważny jest dla nas pozytywny klimat – chcemy działać 
pozytywnie i pozytywem zarażać. Zależy nam, by każdy uczest-
nik czuł się dobrze. Choć każda edycja to wyzwanie organiza-
cyjne i wiele problemów do przezwyciężenia, jest coś, co nas 
napędza i dodaje sił do działania: to dobre słowa uczestników 
(a pojawiają się goście z całej Polski), którzy doceniają nasz trud.
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Na początku była idea
Moja przygoda z „Frutti di Mare” zaczęła się od spotkania, na 
którym Tomek „Maped” Pizoń opowiadał o idei miejsca łączącego 
w sobie laboratorium kultury i dom. Otrzymał od anonimowych 
właścicieli do dyspozycji kamienicę i miał bardzo dużo własnych 
pomysłów na jej użytkowanie, ale chciał też dzielić tę przestrzeń 
z innymi ludzimi. Zwłaszcza z tymi, którym brakuje miejsca do 
własnych działań. Nigdy wcześniej nie słyszałam o podobnej ini-
cjatywie. Postanowiłam, że zostanę i pomogę. Kamienica była 
wtedy w stanie „surowym”, więc z resztą ekipy, która się wtedy 
utworzyła, zabraliśmy się za remont. Nie sądziłam, że wkrótce 
stanie się to ona moim domem – po kilku miesiącach działal-
ności „Frutti” zamieszkałam tam. I śmiało mogę powiedzieć, że 
to był najlepszy okres w moim życiu. Magia „Frutti” polegała na 
tym, że zebrała się grupa osób z niewielkim doświadczeniem 
w kulturze, a tam wszyscy dostaliśmy szansę startu i uczyliśmy 
się wszystkiego w praktyce.

Urzeczywistnianie – od teorii do praktyki
Nie miałam sprecyzowanej funkcji – wiedziałam, że chcę tam 
być i  już! Zależało mi na tym, żeby ta idea się urzeczywistniła 
i mogłam zajmować się wszystkim, co nas do tego przybliżało. 
Najpierw po prostu… remontowałam. Ale z czasem pojawiły się 
nowe zadania. Pomagał mi udział w programie „Wolontariusz 
Kultury” wyposażającym w wiedzę teoretyczną o świecie kultu-
ry. Tam dowiedziałam się, jak wygląda organizowanie wydarzeń 
kulturalnych, włączając się w nie czasem w prosty sposób – jako 
bileterka czy osoba udzielająca informacji o nadchodzących wy-
darzeniach, a czasem w poważniejszy – zajmując się dokumen-
tami czy opiekując się przyjeżdżającymi artystami. Wolontariat 
pozwala poznać innych ludzi chętnych do działania. Doświad-
czenia z  „Wolontariusza” sprawiły, że umiałam dopasowywać 
się do potrzeb związanych z tworzeniem „Frutti”, gdzie mogłam 
wiedzę przekuwać na działanie. Wszyscy stanowiliśmy i stanowi-

Natalia Trojgo
Wpółtwórczyni inicjatywy "Frutti di Mare”, 

wolontariuszka w Centrum Kultury w Lublinie
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zapłata dla mnie. Zawsze po wydarzeniach czy warsztatach część 
uczestników zostawała, żeby porozmawiać ze sobą. Ludzie czuli 
się u nas nie jak w  instytucji, ale jak u przyjaciół. Mówili: „To 
tak, jakbym wpadał do kogoś znajomego i nagle okazywało się, 
że u niego jest właśnie koncert albo wystawa, więc robię sobie 
kawę czy herbatę, siadam na kanapie i słucham”. Staraliśmy się 
o jak najlepszą atmosferę, np. przed wydarzeniami podchodzi-
liśmy do gromadzących się uczestników i  rozmawialiśmy, bo 
zależało nam, żeby nie czuli się obco lub nie nudzili czekaniem. 
To sprawiało, że poznawałam tam bardzo dużo osób. Pozbyłam 
się nieśmiałości i myślenia: „chcę coś zrobić, ale w sumie to nie 
wiem jak”. Teraz wierzę, że wcielanie w życie własnych pomysłów 
jest możliwe. 

Używam czasu przeszłego, dlatego że jesteśmy w okresie dużych 
zmian. Właściciel kamienicy wypowiedział nam umowę i stra-
ciliśmy siedzibę. Zdecydowaliśmy się, że przez rok będziemy 
działać bez niej – bo przecież można organizować wydarzenia 
w całej przestrzeni miasta. Mamy w planach założenie fundacji, 
co pozwoli nam pozyskiwać środki do realizacji projektów. Dla 
nas nie jest to więc koniec, ale nowy początek.

my nadal zwartą grupę, w której wymieniamy się obowiązkami, 
jeśli ktoś akurat nie może się włączyć tak aktywnie jak zwykle. 
Trudno mi więc precyzyjnie określić swoją rolę we „Frutti” – 
robiłam wszystko, co akurat było potrzebne, najczęściej to były 
rzeczy związane ze stroną organizacyjną. Ale nie tylko. W trakcie 
spacerów „Lublin z duszą” oprowadzałam gości po naszej sie-
dzibie i opowiadałam o działalności. Podczas wystaw na zmianę 
z Tomkiem pełniłam rolę przewodnika. Ale nasze oprowadzanie 
różniło się mocno od tradycyjnych – raz nawet zdarzyło się, że 
chętni do zwiedzania zastali mnie siedząca w ogrodzie z masecz-
ką na twarzy i w pidżamie. Podobnych sytuacji było mnóstwo, ale 
ta nieformalność, domowość podobała się ludziom. 

Miejsce otwarte dla wszystkich
Razem z Arkiem Sławkiem, Moniką Mizińską i „Mapedem” pro-
wadziliśmy na zmianę warsztaty plastyczne dla dwóch grup: za-
awansowanej i początkującej. Każdy, kto chciał, mógł przyjść 
i nauczyć się rysować. Pojawiły się więc osoby w bardzo różnym 
wieku i o bardzo różnych motywacjach – niektórzy przygotowy-
wali się do egzaminów na uczelnie artystyczne, a inni wypełniali 
w ten sposób swój wolny czas. Zdecydowana większość uczest-
ników była ode mnie starsza i  to było dla mnie wyzwanie. Ale 
dzięki temu po raz pierwszy mogłam się dzielić umiejętnościa-
mi zdobytymi w szkołach plastycznych. Cena była symboliczna 
– dyszka za trzygodzinne zajęcia, materiały i modelkę. My też 
dostawaliśmy za to niewielkie wynagrodzenie, ale nie zawsze 
z niego korzystałam.
 
Miałam tak dużą radochę z tego, co się działo, że nie czułam po-
trzeby zarabiania na tym. Bo to ogromne szczęście, jeśli po całym 
dniu przygotowywania imprezy, koncertu, wernisażu wystawy 
ludzie podchodzą do ciebie i mówią: „Jakie super miejsce!”, „Cie-
szę się, że mogłem wziąć udział w czymś takim”. Widziałam, że 
moja praca ma sens – rozwija i mnie, i  innych – i  to najlepsza 
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Pochodzę z okolic Lublina. Na wsi, gdzie mieszkam, maluję 
i projektuję biżuterię. Od dwóch lat tu w mieście próbuję roz-
kręcić własną szkołę Tai Chi, które praktykuję od dwudziestu 
lat. Tai Chi nie jest jakąś ezoteryką, ale zasadza się na działaniu 
zgodnym z myślą: „chcesz zmienić świat, zacznij od siebie”. Cho-
ciaż mamy do czynienia ze sztuką walki, to cele są dużo szersze: 
dąży się w tym systemie do balansu we wszystkich sferach życia. 
To, co dzieje się na poziomie ciała, powinno się też dziać na po-
ziomie umysłu. Tai Chi ma nas doprowadzić do tego, że w każdej 
chwili swojego życia jesteśmy obecni tu i teraz.

Ciągle się uczę, popełniłam błędy i staram się je korygować na 
tyle, na ile potrafię. Tak jak każdy zresztą. W każdej dziedzinie 
w ścieżce rozwoju wpisane jest to, że na pewnym etapie sam 
zaczynasz uczyć. Tak było też w moim przypadku. Nasza grupa 
jest otwarta – każdy może w dowolnym momencie dołączyć. 
Mamy emerytkę, pielęgniarkę, dyrektorkę... Nie ma znaczenia 
orientacja, zawód ani wiek. Co jakiś czas wracamy wszyscy do 
podstaw, aby na nowo zrozumieć proste ruchy. Nagle odkrywa-
my detale, o których wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Prowadzę 
grupę, pełniąc funkcję nauczyciela, ale i przyjaciela – często 
się spotykamy lub wspólnie wyjeżdżamy. Metody, które ludzie 
ze mną poznają, pozwalają kontrolować oddech, ciało, ale też 
szerzej – pomagają funkcjonować w rzeczywistości.

Ci, którzy są po raz pierwszy na zajęciach, zaczynają od bar-
dzo prostych rzeczy, właściwie od nauki chodzenia: szukanie 
balansu, równomierne rozkładanie ciężaru i przenoszenie go. 
I nagle dorosły człowiek mówi: „Nigdy nie umiałem dobrze cho-
dzić!” Podczas ćwiczeń wychodzą kolejne problemy: ktoś ma za 
bardzo spiętą klatkę piersiową, kto inny plecy. Nauczyciel musi 
to wszystko wychwycić, a jednocześnie pozwolić ciału ucznia 
złapać, w czym rzecz. Zawsze podkreślam, że ruch nie wtedy 
zaczyna wyglądać ładnie, kiedy się skupia na jego estetyce, ale 

Jakub Żeligowski
Szkoła Chen Tai Chi Lublin, 

Inicjatywa "Frutti di Mare”
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znania z metodą, a nie kompleksowy kurs. Oprócz uczestników 
zajęć mieliśmy też grupę obserwatorów, którzy śledzili nasze 
poczynania z okien kamienic sąsiadujących z ogrodem, czasem 
z nimi trochę rozmawialiśmy, bo byli ciekawi, co się dzieje. Lu-
dzie często pytają mnie o zaskakujące rzeczy, np.: czy jak ćwiczą 
Tai Chi, to mogą też zajmować się boksem? A tenisem? Ja mówię: 
„Super, kto się trzyma zasad Tai Chi, może wszystko!”.

kiedy się go rozumie i porusza zgodnie z zasadami. Ćwiczyć 
można tylko dla siebie, a nie dla lansu i ego. U mnie nie ma ka-
dzidełek. Przede wszystkim chodzi mi o to, żeby uczestnikami 
moich zajęć byli ci, którym naprawdę na tym zależy. Wolę mieć 
grupkę dziesięciu zdeterminowanych osób niż setkę niezaan-
gażowanych.

Ucząc, nie wykraczam poza ramy systemu, który zbudował 
Chen Wangting: staram się, żeby poprzez praktykę stworzyć 
wojownika, który jest w pełni świadomy, ma czysty, wyciszony 
umysł i zachowuje pełnię sił. System ma wzmacniać ciało i do-
prowadzić człowieka do stanu pełnej świadomości. Można to 
wykorzystywać zarówno w walce, jaki i w dowolnym kontekście. 
Wiem od uczestników zajęć, że Tai Chi pozwoliło im wyprosto-
wać dużo rzeczy w ich życiu – często są to tak osobiste wyznania 
i tak głębokie przemiany, że nie sposób o tym opowiadać pu-
blicznie. Zdarza się, że przedstawiają swoją przemianę na tyle 
abstrakcyjnie, że nie wiem, o czym właściwie mówią. Na pewno 
wspólne dla wszystkich jest odzyskanie równowagi, wyciszenie, 
zdobycie przekonania o sprawczej sile i decydowaniu o swoim 
życiu. Sam o sobie mogę powiedzieć, że chociaż zajmuję się wie-
loma rzeczami: maluję, rysuję, projektuję, robię biżuterię, to tak 
naprawdę we wszystkim podstawą, którą się kieruję jest system 
Tai Chi. Widzę, jak przekłada się to na moją twórczość – obrazy 
mają zupełnie inną energię, bo trening przekłada się na stan 
umysłu – po nim jestem bardziej stabilny. 

Właśnie ze swoją grupą trafiłem pierwszy raz do „Frutti di Mare”, 
bo dowiedzieliśmy się od kogoś znajomego, że coś takiego jest 
i chcieliśmy to sprawdzić. Z Tomkiem „Mapedem” Pizoniem od 
razu złapaliśmy kontakt. Czuję, że w podobny sposób myślimy 
i chcemy się otwierać na maksymalnie szeroką grupę. Umówi-
liśmy się, że poprowadzę cykliczne zajęcia w wakacje. Obywały 
się przez miesiąc – należy je więc traktować jako formę zapo-
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Introduction

The protagonists of our publication are Lublin citizens inspired 
by cultural events organised in the city and meetings with local 
artists and animators, who decided to participate in introduc-
ing real change in their surrounding We collected stories which 
describe how engagement, a need of participation and making 
impact are born, but also illustrate challenges and obstacles.  
The publication was inspired by the need to present the social 
and cultural potential of Lublin citizens, as well as the wealth of 
initiatives they undertake. „Lublin citizens inspire Lublin citi-
zens” is not only a publication, but a starting point for a series 
of events demonstrating various images of the town, as well as 
perceptions, hopes and reflections it evokes in its citizens. To-
gether we will examine different aspects of local identity and 
reflect on the emotional bond with Lublin.

Generally media focus primarily on presentation of actions an 
people associated with institutions and large organisations. It is 
understandable: their work has a great potential to popularise 
creative ideas, and pass on the model of active thinking. In our 
publication we present smaller, local initiatives which often 
remain unnoticed, despite their impact on the society. Demon-
strating the outcomes of the work of non-governmental organi-

sations, small local groups, culture animators or environmental 
activists may stimulate other citizens to action. Civic initiatives 
result in creation of strong and integrated local bonds, as well 
as increase social trust. Thus, various social groups, e.g. people 
with disabilities, seniors, youth, the residents of areas far from 
the city centre can express their opinions on issues important 
to them, and affect the reality around them. In the stories we 
have collected here you will find a plethora of positive examples. 
Many of these projects have impact on the development of local 
environment, and help people change their mindset and self-
perception. 

We would also like to demonstrate that events in Lublin are not 
limited to large, regular affairs publicised by the media, but also 
smaller-scale, bottom-up initiatives. They can be described as 
„ordinary”, „everyday”, but they doubtlessly play an important 
role in the development of education, culture and awareness of 
the civic society. The aim of this book is to show the scope and 
variety of these projects, to present their originators and partici-
pants, to demonstrate the results of their actions and the impact 
they had on the development of community.

Our publishing house presents local initiatives with civic poten-
tial to citizens of Lublin, as well as to residents of other places 
in Poland and Europe. Promotion of such actions is particularly 
important in Lublin, a city which decided to measure up to the 
name of The City of Inspiration. The publication presents the 
power of civic activity on the eve of the 700th anniversary of 
granting municipal rights to Lublin. We hope that the stories 
told by our protagonists will inspire and stimulate other people 
to undertake social and cultural actions.

Agata Will
Coordinator of the project 

“Lublin citizens inspire Lublin citizens”
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Jacek "Jaco” Harasimiuk
1st Floor

I became interested in skateboarding twenty years ago, two 
years later I started skateboarding myself, and six years ago 
I got so engulfed in it that I became a trainer (for instance I go 
to skateboarding camps to Przysucha near Radom). Since I got 
Żuraw award for my work as an Animator of Culture, I’ve been 
organising skateboarding workshops and activities in Lublin.

To practice skateboarding, streets are the best. Then there are 
skateparks, but they work only in the spring and summer pe-
riod, or during sunny autumn. A few years ago my friends and 
I started to look for space where you could skateboard also when 
it’s raining or snowing. We used a roofed parking lot near Bie-
dronka supermarket at Zana Street, we also had an arrangement 
with the manager of Lublin Plaza. However, they appeared to be 
temporary solutions: everywhere at some point we heard that 
we weren’t allowed to skateboard, because we could break so-
mething. Then we found out that at 6b Męczenników Majdanka 
Street there was a building abandoned ten years ago and dete-
riorating. We used the first floor, with the best surface. We have 
a roofed space, we can skateboard, there is no wind, although 
in winter the temperature is still a problem. In March 2016 it 
will be five years since creation of the skatepark. It was built 
in three months by sixty people. Every year we repair it a little. 
We can do it also because... the son of the building’s owner was 
skateboarding in the 90s.

When we built this place, only skateboarders met here. With 
time we let people on BMX bikes, rollerblades or scooters use 
it. Next year, a BMX skatepark was created on the second floor. 
We have concrete, they have wood only. On the third floor, Brain 
Damage gallery was operating for a year, then it moved to Cicha 
Street, and now it’s at Królewska Street. The building still has 
potential, more things could be done here. You can have fun, 
sing here; this space has a special ambiance.
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The skateboarding community is growing, both here and glo-
bally. On 21st June we organise a Skateboard Day in Lublin. 
About 150 people from Lubelszczyzna come to participate in it. 
Our skatepark is regularly visited by ca. fifty people, and maybe 
one could find a hundred people in Lublin who do it. 1st Floor 
is a small space, so when thirty people are using it, it’s rather 
uncomfortable. Every district capital has a great skatepark for 
at least one hundred people. This is good, because skateboar-
ding as a sport is progressing. That’s great, because according 
to my observations, kids spend more and more time in front 
of computers and TV. When they see on TV that someone goes 
skateboarding, biking, rollerskating or rides a scooter, it would 
be good if they had a place to try it themselves. Currently there 
isn’t enough such space in our town. However, I hope that we’ll 
win the Citizens Budget, and another place will be built.

It’s great that after Sportival, a skateboarding festival we orga-
nise in Lublin, a mini ramp was built in front of the Cultural 
Centre. For us the Cultural Centre is now an equivalent of MAC-
BA in Barcelona: we have stairs, good surface, mini ramps, we 
can act. In 2016, the Centre for the Meeting of Cultures opens, 
and from the start its regulations allow skateboarding on the 
square before the building. I like the town’s approach toward 
us: they see that we don’t pose any danger, but present the po-
tential in architecture: we jump on stairs built for walking, but 
we do it at our own risk. Recently a friend of mine noticed that 
skateboarders are good publicity for Lublin, as our pictures are 
everywhere, and people from all over Poland want to come to 
see this place, those six stairs we have by the Cultural Centre. 
This place is so cool that people from America would come to see 
it, if they only knew about it. But let’s take it slowly, baby steps... 
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It all started with Łukasz Witt-Michałowski’s project „Theatre by 
the Cell” conducted in 2007 at the Detention Centre in Lublin. 
I was one of the prisoners playing in Lysistrata. People were lo-
oking at me as if I lost my mind, and said: „He’s crazy, he thinks 
he’s going to be an actor”. However, after my time in prison, 
I played in other shows.

I still acted in plays directed by Łukasz at In Vitro Scene of Pre-
mieres: The Last Such Father, The Evil One, Dad has a cat. In 
Paweł Passini’s first play for kids I was a bear, and I played in 
Joanna Lewicka’s The Muted, A Midsummer Night’s Dream and 
I’m Not Afraid of You Anymore, Otello. Now nobody is laughing 
at the fact that I’m an actor. I also have a good life, great friends 
and colleagues. 

My greatest interest are social projects. I believe they require 
a lot of responsibility, you could compare them to raising chil-
dren. A process taking years, not just a project. You can’t come 
to people, give them hope, and after achieving the final result 
thank for their cooperation. The worst thing that could happen 
to them! I hate arrogance and showing off. Social projects are 
not for show, but to give the people involved in them a chance, 
get them hooked up on the idea of acting. Short-term projects 
are not enough.

I think I will always work with prisoners. Who else will if not 
a former inmate? I know their mentality, their behaviour. I know 
what they expect, how to get to them, make them talk honestly. 
It’s easier for me to get to them, because I’m simply one of them, 
and also a successful person. Everybody says: „all prisoners are 
bandits and thieves”. Nobody is trying to take their perspective. 
People do not realise the burden they are taking with them le-
aving prison. They know that the society is afraid of them. You 
need to work differently with them. They can’t be left alone after 

Dariusz Jeż
Actor



174 175

the project. This will only discourage them from getting invo-
lved. It applies to both groups: prisoners and the excluded. They 
should be given something. Not money, but hope. A chance.

A Midsummer Night’s Dream directed by Joanna Lewicka was 
presented during the Professor Zbigniew Hołda Award ceremo-
ny. The award is presented to human rights activists, people 
working for the excluded and for the public interest. The play 
was a result of workshops in which inmates from the prison in 
Opole Lubelskie and professional actors participated. Today, 
after many experiences, I believe that events such as that award 
ceremony should be organised differently: first of all, they sho-
uld be less formal. During such ceremony people should be 
able to meet; after all, professor Hołda mingled with different 
people. What does it matter if an actor-prisoner goes on stage? 
That’s not enough. He needs to talk to the guests at the ceremo-
ny, so that their worlds could truly meet. Either we are doing 
something for and with people, or we are not. I can’t pretend. 
I used to be a lying fucker, but for ten years now I haven’t lied. 
Our actions make sense only when we are honest in our attitude 
to people and work.

Recently, when we were working on The Muted, it occurred to 
me to do something with kids. During the rehearsals to this play, 
children from the Old Town were interrupting. They were a pe-
sky, unruly and kept banging at the window. Were we to scare 
them away? After all, it was their street, they lived there; where 
were they supposed to go? So we started going out and talking 
to them. We found them to be very eager to help, very curious. 
I wanted to run a project in which they would become city guides 
and show the Old Town they know, but I didn’t get a subsidy.

Lublin doesn’t have an institution which could support activities 
with the excluded. A space where people for whom it really me-

ans something, and who understand their role could work. Only 
long term, regular work makes sense and is effective. It could 
result is something sincere, as participants of such initiatives, 
for instance prisoners, would be wholeheartedly involved. They 
would surely show their gratitude by doing anything to improve 
the outcome. They would try to share the benefits with others. 
A lot of people who have free time would like to be involved in 
something. Social actions are not organised for statistics, but to 
make the world a better place.
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Halina Klimek
Active Seniors Club, 

Polish Diabetes Association

I am a pensioner, and I run the Active Seniors Club at the Mu-
nicipal Library in Bursztynowa Street. The programme I cre-
ate is based on the University of the Third Age: we do not have 
knitting classes (well, maybe sometimes, to relax), but lectures 
and various activities, e.g. tai chi, and we invite interesting pe-
ople. I am also a president of the Polish Diabetes Association, 
and oversee one of its branches in Lublin. We have monthly 
meetings to which we invite doctors and nutritionists to give 
lectures on diabetes and its complications. Our group is big: 88 
people pay the fees, and approximately 50 come to meetings. Pe-
ople these days need not only information, as this can be easily 
found in the Internet, but meetings and conversation. Therefo-
re, we had a bonfire in Botanik, in spring of 2015 we organised 
a trip to Międzyzdroje, in autumn we went to Prague for 4 days, 
and we are already planning new trips. Together with the Senior 
Club members and diabetics we also visit exhibitions, go to the 
theatre or cinema, organise trips to Warsaw, mostly to Roma 
theatre. Sometimes we go out together in Lublin. When we par-
ticipated in tai chi classes run in front of the Cultural Centre, 
everyone was surprised and asked: „Did you exercise before?” 
And we have been exercising for three years now! People in the 
club are open, they aren’t shy.

I was a co-founder of the Seniors Club within LSM housing as-
sociation, and we run it with Anna Ginko-Furmanik for a few 
years. We started the club with Zosia Zaorska, because we were 
together at the University of the Third Age. After my husband 
died, I didn’t know what to do with myself, as my grandchildren 
are grown up, so I went to the University, to an integration group 
supervised by Zosia, who was then the head of the University of 
the Third Age. Zosia said I would be the year prefect. At first I re-
fused, but she gave me the register and things took their course. 
It made me open to social work. The club has developed, around 
thirty people come here. It is a well-known fact that seniors are 
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a major force in Lublin. Three or four years ago I left the club. As 
soon as the library was opened, I moved there, as I live in Poręba 
housing estate. I thought, „I work and live in different districts, 
and in my housing estate there is nothing, it’s like a desert, the-
re isn’t even a cultural centre or anything”. So when a library 
was opened at Bursztynowa Street, I went to its manager, Ms 
Wiesława Sołtys, and she accepted my offer. I moved from LSM 
association, although everyone was surprised, and gossip had it 
that I had a falling out with Ania. I had to explain to everybody 
that we did not fight, but the new place was closer, only 5 minu-
tes away from where I live. And now a few years have passed in 
the Seniors Club... I do not profit financially from this work, I do 
it all for my own satisfaction.
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Marta Kurowska
tu obok foundation

I signed for workshops for volunteers in the European Capital 
of Culture right after I retired, quite unexpectedly, as a result of 
collective redundancies in my corporation. I also participated 
in a training “Taking care of elderly people as a challenge of our 
times”, because I come from a long-living family. Then I started 
tu obok foundation (nearby foundation), encouraging citizens 
to be more culturally and socially active. Especially the senior 
citizens. I know how important it is, because when my close 
ones started to age, I realised that they were healthier when 
they had something interesting to do. I became a cultural and 
educational manager in my family. Now I’m doing the same at 
tu obok foundation. 

When starting the foundation, I received help from Agnieszka 
Jarmuł, who had experience with her Foundation “5 Medium”. 
One of my first ideas was the Cultural Plus Volunteer Pro-
gramme – the plus symbolised older participants. We started 
to act shortly, but at first employees of cultural institutions were 
distrustful, as normally volunteers are much younger than us. 
Then it appeared that we also could help. And now, four years 
later, Cultural Plus Volunteer Services earned a fixed position 
on the cultural map of Lublin. Our group of volunteers includes 
dancer from Czaderki group from Węglin Cultural Centre, ama-
teur actors and Lighthouse Keepers of Equal Opportunities in 
Digital Poland. 

Problems related to the space around us and engaging citizens 
in issues regarding their environment are important aspects 
of foundation’s work. When Lublin was applying for the title of 
the European Capital of Culture, I joined the Culture of Space 
Forum. When I heard about the idea of creating a Culture of 
Space Council, I applied, because I wanted Lublin to become 
a beautiful city without intrusive advertisements. Before I start-
ed my foundation, I participated in creating social projects for 
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revitalisation of Ludowy and Rusałka Parks. The projects were 
conducted by Janek Kamiński, who later co-operated with foun-
dation and Lublin citizens during creation of the Social Plan for 
Adaptation of Czechówka Valley at Wieniawa District. We or-
ganised a visionary competition, whose results were presented 
on the fence by the Labyrinth Gallery. I’m not sure if those were 
not the first large boards publicly available in Lublin. We are 
still using this system of transmitting information “nearby”, for 
I believe that citizens should as much access to information as 
possible. Therefore, when I was conducting consultations at the 
Wieniawa District Council regarding alterations of Racławickie 
Alleys, I made sure that everyone could see a gigantic copy of 
the blueprints. Until now it is presented in the windows of the 
former Słupska Inn. Everyone passing by can see the first con-
cept of the alteration of the Racławickie Alleys. 

I want the citizens to feel that they have impact on their envi-
ronment. A few times I found out myself that it is worth doing 
something for other people. In 2009, friends persuaded me to co-
ordinate SPOKO (Social Committee for Organisation of the Euro-
pean Capital of Culture): it consisted in organising meetings and 
inviting different people. One of the meetings was about district 
councils. It was important for me personally, as in the previ-
ous years I used to find out about elections to district councils 
when it was already too late to present a candidacy. This time, 
as soon as I learned about the elections, I organised a meeting 
attended by several people. As a result, five people from SPOKO 
were candidates to district councils, and all of them got in. Me 
also. In my campaign I promised to make a gym for adults, and 
I managed to fulfil this promise, but only at the last minute, in 
the final year of my term. Earlier I always found something more 
important than the gym. But I kept my word. 

I started a foundation to create conditions for building rela-
tions, for people to meet. I’m angry when people waste time for 
useless arguments. I believe that listening to others patiently is 
very important. Meetings with citizens sometimes follow the 
pattern: everyone is nursing grudges, and you are waiting for 
them to stop. And when they stop complaining, they state what 
the problem is, and later start thinking about how to change it. 
This is when you can find a solution together.

At such meeting, apart from identifying problems and needs, 
you have to wait for the emotions to subside. Then people can 
start planning specific steps, determine what is the biggest prob-
lem and can be changed, and what can’t. Sometimes it appears 
that solution to a big problem requires only small actions. Divid-
ing problems into smaller tasks to complete is very important in 
crisis, because when you start checking completed tasks from 
the list, suddenly the problem appears to „have been resolved”. 
Today it’s much easier for me to listen with empathy and accept 
the fact that others may also be right. It is also easier to come 
up with ideas, but I do not insist that my solutions are always 
the best. If someone wins the group over to his or her idea, we 
implement it. I believe in “less talk, more work” principle.

Years of social work taught me to listen attentively and to be 
patient. For example, in 2009 there was a meeting for repre-
sentatives of non-governmental organisations, who wanted 
a resolution on consultations with non-governmental organi-
sations and citizens in Lublin. President of Lublin asked to se-
lect representatives who could prepare a draft in collaboration 
with administration employees. I volunteered because, firstly, 
my husband is a lawyer and I knew I would have support at 
home. Secondly, when I saw younger colleagues raising hands, 
I thought it would be good if I went with them, so that we would 
be taken more seriously. With Piotr Choroś and Piotr Zieniuk 
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we practically “walked” this resolution, and non-governmental 
organisations prepared on their own the document accepted by 
the City Council. For a few years the resolution was used only 
a few times, and Piotr Choroś, who in the meantime became an 
employee of the City Hall, said that considering the institution’s 
procedures, the document was virtually useless. In hindsight, 
I know that it can’t be like that: if we want a bigger change, we 
need to work together. This is how we are working on the pro-
ject “City for people. Standards of pedestrian infrastructure in 
Lublin”. We work together with citizens, council members and 
administration. We want the final effect to meet expectations, 
needs and interest of the citizens, but also to provide a useful 
document for administration. 

In my work I use a skill of combining facts and information 
from different sources. I try to know what is going on; in Lublin 
I meet people from various professional circles (culture, busi-
ness or science) and of different ages. I’m up to date with cul-
tural events, not only in Lublin. I read Lublin newspapers and 
follow information in other media. Sometimes I joke that I’m 
like 360o scanner. I like visiting different towns and observing 
to what extent the space there is citizen-friendly. 

When asked why I’m doing all that, I first reply – for fun. And 
seriously, I found the answer in Oslo. In the office of tu obok 
foundation, up on the shelf, I keep my granddaughter’s baby 
booties, as a reminder that all we are doing today is not for our-
selves, but for next generations. 
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Departures and returns
I took my first steps in culture as a secondary school student, 
when I did voluntary work during various festivals organised 
by the Cultural Centre. I decided to study in Warsaw and consi-
dered moving there permanently. Having survived a year the-
re, I moved back to Lublin. Today I think that it was the best 
decision I’ve ever made. At the beginning I didn’t do anything 
besides studying, but I wished I could use my knowledge of the 
history of art in practice. Besides, I wanted to help others. 

First, I started collaboration with the Teatrikon Foundation. 
I ran a series of lectures entitled „Meeting art”, then I coordina-
ted workshops for adults during „Magical holidays with Narnia”. 
Simultaneously, I started writing my bachelor’s thesis about 
Słowacki housing estate in Lublin. I found out that the Tenants 
project group was looking for volunteers, so I joined them. It 
appeared that a substitute coordinator was needed, and I was 
chosen to fill in. The project also required someone with under-
standing of Hansen’s theories. I moved from a volunteer to one 
of the decision-makers during the next edition of the project. 
We got financial support from the Robert Bosch Foundation’s 
programme Actors of Urban Change. The programme partici-
pants had quarterly meetings in one of the towns to exchange 
experiences and observe their work, but also other local organi-
sations, institutions or projects. I went to Georgia and my eyes 
opened: I saw how to use my experience to change reality. 

After my return I decided to look for new solutions. Last summer 
holidays I met a lot of people and participated in many projects. 
I helped at the Social Art Laboratory, then at the Brain Damage 
Gallery. The following year I worked with the LubARTowska 
project conducted by the European Foundation for Urban Cul-
ture. Suddenly, the vision of Lublin as a city where anyone can 
be active became real. A lot of brave people work here and need 

Rafał Lis
Project "Tenants”, 

the Social Studio of Mosaic 
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assistance with their projects, offering opportunities for deve-
lopment. I shared in their courage. 

Theory and practice
In my bachelor’s thesis I described everything that happened at 
Słowackiego housing estate, from its beginning until yesterday, 
including Lubelskie Art Meetings during which a series of mosa-
ics decorating building clearances were created. I thought they 
deserved to be commemorated. We started the Social Studio of 
Mosaic which operated as an artistic collective. It comprises 
mostly students from Lublin. Paulina Furtak, who has been wor-
king with mosaics for a few years, is also a member of the group. 
She showed us her technique, taught the principles of design 
and creation of mosaics. Each member of the Social Studio of 
Mosaic (SPM) can suggest a project, implement it individually or 
with local residents. We received a permission from the housing 
estate administration for our activity. It is important for us that 
our mosaics do not damage the surroundings, do not domina-
te visually or emphasise problems of the residents. We want 
to base our work on positives. Therefore, our first project was 
„Cześć” („Hello”), in a font similar to that popular in socialist 
Poland. It was our greeting with the housing estate, with each 
other as a group, and for many of us also with the technique of 
mosaic. Residents responded positively, they appreciated our 
voluntary work and the fact we did not destroy anything. We 
tried to situate „Cześć” so that he would not cover anything that 
was created before. While we were grouting, that is for two ho-
urs, all the passers-by said „hello” or „good afternoon”. Amazing 
experience. As well as a great conversation starter: to talk about 
Lubelskie Art Meetings, ask about the housing estate, how the 
life here is... Due to my regular visits in this place I could con-
front my bookish knowledge of that area with the reality and 
people living there. I call them „open form practitioners”, as 
they are living their everyday lives in this space.

During „Neighbours’ tea”, a part of the „Tenants” project, we 
devoted one meeting to mosaic making. We discussed its hi-
storical contexts in the housing estate, organised workshops. 
We had a chance to learn about aesthetic preferences of the 
residents. This gave us the idea of mosaic tetris; we realised that 
very few kids nowadays play tetris, or play at playgrounds. We 
organised a few meetings with young residents of the housing 
estate. We showed kindergarten children arrangements they co-
uld make from circles and squares, and they prepared their own 
construction which we will soon place on their kindergarten’s 
wall. Children of all ages are usually interested in our presence. 
With older ones we mainly talk, show them photographs,, and 
discuss mosaics created in the past. As they were usually abs-
tract forms, children often ask us about them. Younger children 
are eager to help, they cut tiles with us, arrange them, give us 
ideas. They are happy to have something they helped to create 
at their housing estate.

Mosaics with a history
Behind each of our works there is a history. When we asked 
for help with collecting materials, as we decided to use social 
resources, a resident of Słowackiego housing estate responded. 
We thought that we should thank for her contribution in the 
most useful way possible. What is missing there? Numbers of 
the flats in staircases – so let’s get to work! It took six people 
approximately thirty hours; this is the most time-consuming of 
our projects so far. We did not use ceramics, but glass. We spent 
a lot of time there, so we had a chance to meet many residents. 
We are always visible when we are working, we do not hide in 
a studio, so people can see crazy individuals cutting glass and 
tiles, arranging the pieces in patterns which, at the beginning, 
do not resemble anything at all. They often initiate conversa-
tion, ask questions. We showed them different projects, talked 
about „Cześć”. As that was the time of 40o heatwave, they offered 
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us water, coffee, meals... One of the people who took care of us, 
Alina, had a wonderful cat, Kropka, who kept us company while 
we were working, so we made cat paw prints on Alina’s balcony. 
Then Małgorzata Wasilek brought a design of mosaic swallows, 
and „swallow nest housing estate” was the name of Słowackiego 
housing estate given by its first residents. We could not ignore it! 
This design was used on one of the playgrounds made of precast 
concrete units. On another one, we found a whole in a concrete 
unit. What did we do? We covered it with a mosaic. While wor-
king, we talked a lot to kids who helped us and asked them what 
mosaics they would like to have. One of the boys, Kacper, a fan 
of old cars, said that the housing estate was older even than the 
Fiat 126p, so why not use it? No problem – a Polish Fiat 126p was 
created, in a one-to-one scale. We placed it on a garage wall. 
And so it goes on.

Why are we doing it? SPM was started at Słowackiego housing 
estate as a tribute to its past, including Lubelskie Art Meetings. 
For the members of the studio also collective work is impor-
tant; we believe that together we can change the space around 
us. Mosaic requires patience, so it is also a pretext for building 
relationships, with each other and with residents. Our motiva-
tion is very positive: „Cześć” is supposed to make people smile, 
the swallows are reminders of the local history. We make our 
mosaics carefully, respecting the space where we are working 
and its everyday users. Unfortunately, Polish climate is not favo-
urable for mosaics. Annual temperature fluctuations results in 
crumbling. We want to observe them, check, ask, react to what 
is happening. And return to those places. We will see if Alina 
enjoys the view of cat paws behind the window.
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Magdalena Łuczyn
Feminist, activist, 

Lubelska Action for Tenants

Generally speaking, I am involved in broadly defined activism. 
I work in different fields, without specialisation in any particu-
lar area. LGBT (lesbians, gays, bisexuals and transsexuals) pro-
blems are in the centre of my interests. I also organise feminist 
actions, engage in social problems, such the right to housing, 
or in the local group Food Not Bomb, cooking and distributing 
hot vegan meals to people in need. Presently I am primarily 
preoccupied with creating an independent space in a pre-war te-
nement house at 7 Kowalska St., where social events take place. 

My motivation stems from my disapproval of many elements of 
the reality, as well as from the awareness that I need to intro-
duce the positive change myself. I felt from the beginning that 
operating within the circle of cultural institutions would not 
give me the freedom I needed.

My world view was finally shaped when I attended events or-
ganised in the Creative Work Space TEKTURA. Beginning as 
a student, I already felt the need to act, I engaged in the work 
of the Voluntary Service Centre, but I didn’t feel fulfilled there. 
One day I went to a meeting with a writer Kinga Dunin, led by 
an outstanding intellectual, Dr Tomasz Kitliński. It was a reve-
lation. I got a calendar there, Kapownik (a kind of notebook with 
important information), published by the Homo Faber associa-
tion for the human rights. In Kapownik I found a lot of useful 
information about other places worth visiting. At the table with 
information materials I also found Opornik (Resistor), a civic 
magazine which I still believe is a great publication with many 
interesting articles. Ever since I remember, I valued gaining 
knowledge, so I went to a Fair Trade workshop in TEKTURA, 
organised as part of the second edition of TekturaFest. I remem-
ber the exact date: 10th November 2008. I stayed for another 
workshop, on safer sexual behaviour, run by educators from 
Ponton. Since then, I came to TEKTURA regularly.
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Mel Tripson band was created by chance: one day, as the end 
of summer holidays was approaching, Stanisław Czerniawski 
was riding his bike around the town, he came by and suggested 
that we could play in his garage: I would play the guitar, he – the 
drums. Our jams were so successful that we decided to carry on 
and invite two more guys. We instantly thought about the same 
people: Piotr Machajek, a base player, and Mateusz Kochaniec, 
a vocalist. We played with them before and believed that they 
would be a great match for us. They agreed, and the band’s mem-
bers hasn’t changed since then. 

Our first numbers were created at impressive speed: after a few 
hours we already had four songs. Then, of course, we polished 
them. None of us went to music school, we don’t think about 
ourselves as professional musicians, but playing together was 
great fun for us. We liked what we, as individuals, created to-
gether. The energy we generated stimulated us. Different influ-
ences were mixed, as each member of the band contributed an 
inspiring quality and characteristic music: Mateusz is mainly 
hip-hop (even now you can see this influence in his lyrics), I was 
responsible for the guitar sound, Stanisław for the metal cha-
racter (especially visible in dense choruses, with machine-like 
drums), and Piotr for a more funky approach. When people like 
that meet and work together, for each of them the effect is une-
xpected and surprising. 

After a month of playing together we took part in Staś, a Festival 
of Miscellaneous Music organised at Stanisław Staszic Seconda-
ry School No. 1 in Lublin. Amateur youth bands can participate 
in it. It was our first public performance, and a first success. We 
won the festival, which gave us incredible confidence. After all, 
nobody knew us, we didn’t play even one concert, and we didn’t 
record a song! Winning Staś at the very beginning of our journey 
quickly moved our band to a different stage in its carrier. We 

Filip Paprocki
Mel Tripson
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achieved something, and that was an argument when we talked 
with clubs. It’s very useful when you want to organise a concert. 
The success of winning Staś made things much easier for us. 
With this award in our portfolio we could play as support for 
better known bands, such as Crab Invasion or Plug&Play. 

In the music community we were well received. We always fo-
und audience and someone to support us. We owe a lot to Tom 
Deutryk. It is safe to say he was our mentor. Stanisław learned 
playing the drums from him. Once a week we went to Munici-
pal Cultural Centre in Świdnik for four-hour consultations. He 
supervised our performance. It is priceless to learn something 
about your music from a more experienced musician. We play 
simple rock. Tomek is interested in very different music, but his 
attitude has been very professional and non-judgemental, he 
can disengage from his own musical preferences. Świdnik has 
become our second home, we played a few concerts there during 
local events and celebrations.

We were lucky with festivals, as we won awards, including main 
ones, in Szewc, at Rock Festival in Cieszanów or in Szczecin. 
However, at some point we realised that taking part in compe-
titions was not what we wanted to do for the rest of our lives. 
We decided to focus on recording a CD. Winning Staś was as-
sociated with participation in a recording session, and we took 
this opportunity. However, recording required some financial 
contribution. There were five songs on our EP. We were preoc-
cupied with final exams at that time, but we managed anyway. 
Our parents were very helpful at that stage. First and foremost, 
we are grateful for their trust. Imagine that your kid is in the 
final grade, and he tells you that now he’s going to record a CD. 
It’s not easy to say: „Ok, you’ve got my support, record that CD 
now, go and make music”.

Releasing a CD is complicated, it involves organisation, logistics, 
looking for sponsors and media patrons. We managed, and it 
also gave us a lot of confidence. We believe that if we try hard 
enough to get what is important for us, we’ll get it. This EP is our 
leverage in Warsaw. We all chose to study in one city so that we 
can continue playing together. We knew that if one of us lived 
somewhere else, the band would not survive. Now when we go 
somewhere we do not introduce ourselves as young guys with 
guitars, but as Mel Tripson, a band that released an EP, made 
a video clip, played here and there, won such and such festival. 
It is a very different starting point in a conversation. 

We owe a lot to the producer of our CD, Borys Kunkiewicz. Also 
Marek Rycak from Radio Lublin helped us from the beginning. 
He invited us to his programmes and played Mel Tripson’s mu-
sic, which was a great support. We felt that he appreciated our 
potential and was very kind to us. Thanks to Marek Radio Lublin 
became a media patron of our first CD. For us Lublin appeared 
to be a great place for starting a career in music. We met people 
with more experience, ready to help us, often altruistically. They 
knew when to involve and push us. 

We will certainly take part in festivals in the future, but pre-
sently we are focused on our work. The outcome is our first aco-
ustic song, „Down to earth”. It appeared that the song in Polish 
has a different reception than we sing in English. It raises com-
ments, there is a different kind of dialogue between the band 
and audience. We like it, and now we want to create music in 
our mother tongue. We are preparing new material, entirely in 
Polish. We want to reach people with this music, people who are 
here in Poland, and they are our priority. 
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First steps
My adventure with culture started very early. As a child I attended 
various art classes, then I started education in lower and upper 
secondary art school. However, it was not until the final grade 
that I became interested in contemporary art and discovered, that 
culture is not limited to exhibitions and galleries, but it also en-
tails actual impact on the environment, initiating social change. 
I started to wonder why my friends perceived Lublin as a ghost 
town where there’s nothing to do. I learned first hand that it wasn’t 
true: if you do some research, check in ZOOM or in the Inter-
net, you will find a lot of possibilities. I found out that volunteers 
were needed at the Cultural Centre, and there I heard about the 
Cultural Workshops programme „Cultural Volunteer”, and those 
were my first important steps. Then, at Opium Cafe, I met Tomek 
Maped Pizoń, who told me that he was creating a library and if 
I had any books to spare, I could give them to the barmaid and 
she would pass them on to „Frutti”. He didn’t say much about the 
project itself, but I decided to go to the organisational meeting, 
and immediately felt that I participated in something important. 

Be afraid and do what you want to do
At first I was simply afraid, because I was new to this world and 
did not know how to function in it. Tomek, who could win people’s 
hearts and infect them with his enthusiasm, was a great support. 
We created „Frutti” from scratch: we painted walls, prepared ro-
oms, wrote the programme... A group of strangers turned into 
a bunch of friends with common goal. We worked on everything 
together, until at some point Maped asked us what we actually 
wanted to do there, so that our work was not only task-oriented, 
but also creative. 

We could all run our own projects. I was teaching drawing. Again 
I was terrified; my oldest student was twice my age, and she had 
MA in art history! On one hand I felt the burden of responsibility, 

Arkadiusz Sławek
Co-founder of the "Frutti di Mare” initiative
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on the other hand facing it appeared to be pleasant. It turned 
out I had good rapport with people, and was able to give them 
constructive criticism. I was especially happy when people who 
had had problems at the beginning, after a year became quite 
good at drawing. I had my little share in that. One of my students 
asked me recently if we would renew this class and declared that 
if not, she would like to make individual appointments to correct 
her works. 

At „Frutti” we had a wide range of activities: concerts, exhibitions, 
music jams, various workshops and classes, meetings, which hel-
ped me to learn the ins and outs of an organiser’s work. Simul-
taneously, I tried to participate as a volunteer in all the festivals 
organised by Cultural Workshops and the Cultural Centre, to le-
arn as much as possible about all fields of art. It required a lot of 
effort, but the goal was worth it. I can say that culture saved me 
from apathy: I used to be introverted, moving only between home 
and school. I noticed that my only entertainment was computer 
(I even stopped reading books!), and I didn’t like it, because that 
was not who I wanted to be. Thanks to „Frutti” my life filled with so 
many interesting things to do, that for the first time I wasn’t using 
my computer for entertainment, but as a tool for work. I started 
spending much more time with people, as my tasks were usually 
based on contacts with others. „Frutti” meant so much more to me 
than Cultural Workshops and Cultural Centre that only there I co-
uld fully feel what participation in culture is. Festival volunteer is 
an important element in the cultural machine, but also the lowest 
level in the pyramid, so he has not influence on the whole event. 
This is the way it has to be, a volunteer cannot mean as much as 
a director. For me this experience is invaluable: you learn a lot 
of skills, and can meet many artists. Therefore, I am not going to 
give it up. However, I clearly feel better as an organiser in a close 
group where all tasks are shared, that is in „Frutti”. 

„Frutti” around the clock
There was no hierarchy, Maped is the one responsible for the final 
shape of things, but he never made us feel any less important. 
With each event, as a „conductor”, he emphasised that this place 
is created by people, and thanked for our work. I will never forget 
our first conversation during the organisational meeting: it was 
very loud, people were shouting out ideas, Tomek asked me a qu-
estion and I, overwhelmed, said that maybe I should keep quiet, 
to which he responded: If you are not going to speak, better leave 
now. I that’s how he bought me. Right after classes at the univer-
sity, I ran to „Frutti”, and sometimes stayed there until four in the 
morning. During holidays I spent whole days there. I was exhau-
sted, but that was definitely the best time of my life. It will sound 
weird, but the sight of people as tired as I was, gave me a real kick. 
There were often tensions between us, but we quickly resolved 
them with laughter. We knew that we were throwing ourselves in 
at the deep end, as there are few similar places in Lublin, and mo-
reover, we had to manage without financial subsidies. We earned 
our own money through workshops and events. I cannot imagine 
a better team. We started with one event a week, which we hardly 
could manage, and ended up with over a dozen! We never failed, 
and could rely on each other. We spent hours talking. 

„Frutti” was the place where we went to escape from everyday ro-
utine, and do something for others. We managed to involve kids, 
people our age and senior citizens. The last group was a priority 
for us, as our offices were in the older part of the housing estate, 
inhabited mostly by elderly people. We wanted to show them that 
they can participate in culture. The residents said they wouldn’t 
feel comfortable with so many young people among us, but we 
managed to convince some of them. It was shocking for them that 
they could come any time, take a book from the library, sit in the 
garden and do it all for free, plus get some tea or coffee. One of 
our guests even decided to run workshops in paper wicker craft! 
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People were coming back to us, because the atmosphere was re-
laxed and friendly. We also made an effort to adjust our offer to 
their needs, often adding classes if there was a demand for them. 
Events were never limited to performance, artists always stayed 
longer and one could talk to them freely. We tried to make all our 
events primarily meetings.

Own space
At our first meeting, Tomek asked me what I would like to do. 
I looked around and decided to take care of the garden. Many 
events were organised there, at some point it became the centre 
of „Frutti” activities; I wanted it to look great. I mowed the lawn, 
weeded it, planted flowers. I have a garden in the country, and 
since I was a child I helped my father to take care of plants. The 
effort paid back, because even if we organised an event indoors, 
people always ended up in the garden. A garden between blocks 
is something amazing. As founders, we often had meetings there. 
I also arranged space during various events. The first one was 
„Kupala Night”. I discovered that it was something I could do in 
the future.

That experience made me change my field of study: I gave up pa-
inting and started animation of culture. Art was always important 
to me, only I didn’t know how to use it, translate it into everyday 
activities. Now we are all implementing our own projects, also 
outside Lublin. We want to pass our knowledge – after all, wasn’t 
the goal of „Frutti”?
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Witalia Sosnowska
Reciter participating in "Workshop of Word” 

organised by DDK "Węglin” Cultural Centre

My sons left home, and I was alone. I wanted to fill up my free 
time. Before I used to cook for my family. And now? I would 
never have thought that someone could find talent in me, and 
help foster it.

As it happened, a friend of mine took part in a concert conclu-
ding a patriotic recitation competition, and Mateusz Nowak gave 
her a leaflet about the Workshop of Word in Węglin Cultural 
Centre. She was not interested, but she shared the information 
with me. I decided to take part in the workshop. I thought: „I co-
uld say two poems”. I called. I brought two poems to my meeting 
with Mateusz, but he suggested something better: a piece of pro-
se by Izabela Sowa and a poem by Zbigniew Herbert. I learned 
them by heart. It’s been three years since then. 

There are a few reciters in Węglin Cultural Centre. Every week 
I come to individual rehearsals, during which I recite, and Ma-
teusz Nowak evaluates my work, offers suggestions and com-
ments. As for the choice of texts, my tutor encourages me to 
make individual research, and sometimes makes his own sugge-
stions. Recently, following his advice, I memorised a few pages 
about woodland from Book Four of Sir Thaddeus. I come from 
that eastern region... 

Of all my tasks, recitation is my favourite, and I put my heart in 
it. It requires effort, but also gives joy. Memorising is tedious, 
indeed, but the most difficult part is proper interpretation. Even 
when you try your best, you can never know if that was the right 
choice; neither the reciter, nor the tutor can foresee reaction of 
the audience. In national competitions there are two catego-
ries: youth and adults. So I’m in the same category as students. 
My memory is short, and I do not remember my achievements 
well. I recall, for instance, that I was second in a competition 
in Ukraine, I won the regionals in Ostrołęka, and I received 
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prizes and special awards in Skarżysko-Kamienna, Ostrowiec 
Świętokrzyski and Lublin. I should start writing it down! In the 
Cultural Centre we sometimes presented for the audience the 
texts prepared for recitation competitions. My friends came to 
see me. They congratulated me, delighted. 

At Węglin, I am in a theatre group run by Tereska Filarska. With 
her assistance we prepared Tuwim’s poems. Theatre is more dif-
ficult, because you need to wait for your turn, whereas recitation 
class is individual, and the entire time is just for me. 

I think it is difficult for tutors to work with senior citizens. You 
have to be patient and gentle. We are a little like children. Ma-
teusz talks a lot about energy, and I do not always have it. If I’m 
still going to this class, it means things aren’t that bad. How 
much longer? I don’t know... I wish I started reciting earlier. 
I hope my voice will serve me long into the future. However, 
I don’t know how much longer I can do it. After all, young people 
progress, and older people regress. It is all up to God, and the 
health he’s going to give you. 

So far, my health is good. My entire week is full. Luckily, I don’t 
have to cook dinners, so I manage somehow with all my tasks. 
In the morning I have breakfast, then I pray, go to the shop, 
and when I’, back, I practice for a while, recite, go to class, and 
return around four. Then I recite again, learn texts by heart, and 
have dinner. I like listening to radio, especially to feature stories 
and literature programmes. I listen to different channels, to be 
well-oriented. I also wrote a few poems. Not enough to publish 
a selection, though. 

I used to go to SuperGrandma and SuperGrandpa School in the 
Regional Cultural Centre at Dolnej Panny Marii Street, where 
I was learning how to be a supergrandma. Then I visited the 

Seniors Activisation Centre at Nałkowskiej housing estate, and 
I still go there. You can buy lunches there. There are also diffe-
rent tutors, a psychologist, masseur and a choir conductor. To-
gether with other seniors we sing, prepare artistic events, have 
integration meetings (e.g. with secondary school students). We 
present poems, the repertoire changes. I go there every day, be-
cause in the centre you can spend time actively, and have some 
entertainment. I am also a member of Lesser Brothers Associa-
tion at Akademicka Street. On Wednesdays we meet with people 
who talk about foreign countries. Usually foreign students de-
scribe their motherlands. Once a year you can go on a five-day 
trip with the Association, to relax. Last time we went to Spała. 
We always meet on holidays, so I celebrate holidays three times: 
at the association, in the centre, and at home. 

In Lublin seniors have many opportunities to be active. My 
friends are active, I’m no exception. We prefer daytime activi-
ties. As for individual recitation, not many seniors are intere-
sted. It’s a pity, because I would like to exchange experiences 
with someone. It is worth spending time in a pleasant and active 
way, both for spiritual and physical health, as well as to ensure 
contacts between seniors and young people. Such meetings are 
rejuvenating for an elderly person. Nothing but benefits: youth, 
joy and happiness come back.
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I am a founder and president of Fundacja Nowa Aleksandria, 
a foundation which focuses on film-related activities. We organ-
ise festivals for various cinema genres: violent films, horrors, 
B-class films. There are not many similar events in Poland, es-
pecially recurring and non-commercial ones. To a lesser degree 
we are also involved with education (e.g. workshops for Chechen 
children).

I have been interested in the cinema since I was a child. As a stu-
dent of cultural studies I was a member of a cinema society for 
a while, I specialised in film and theatre studies, my master’s 
thesis was about eroticism and violence in gore films. I find vio-
lence in culture and art truly fascinating. Films flaunting vio-
lence are certainly not for everyone: people who do not maintain 
distance, do not take a cultural and academic approach, who are 
scared or disgusted, maybe should not watch this type of works. 
As a student I organised my first film festivals in TEKTURA. My 
friends and I spent a lot of time there. I knew that I could indulge 
in my needs and passions there, as they wouldn’t be limited by 
any censorship. I was certain that TEKTURA collective would 
give me complete  artistic freedom, and recipients of the events 
were open-minded. The events that were organised at that time 
included Living Dead Night, Bloody Feast – Gore Film Festival or 
two editions of famous Necromantic Valentines Day. The idea of 
the last project originated as a tongue-in-cheek suggestion: 14th 
February was approaching, and I thought I could make fun of 
this holiday. However, my joke was carried through, and con-
tinued the following year. I organised a film festival about love, 
but going counter to established standards. The tiles presented 
(Nekromantik and Nekromantik 2) are German films from 80s 
and 90s. They meet all the criteria of romantic cinema: proper, 
moving music, love scenes... The only difference is necrophilia, 
so it was a flick on the nose, a mockery of the lovers’ day. These 
films are niche productions, but within the niche they are very 
popular, even cherishing a cult status.

Monika Stolat
President of Fundacja Nowa Aleksandria 

(New Alexandria Foundation), 

producer, culture manager
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Of all the things we do at Nowa Aleksandria the most important 
for me is Splat!FilmFest, co-organised with the Cultural Cen-
tre in Lublin. It is my original project, very controversial, as it 
presents horror films, but also splatters, gore films, cinema of 
exploitation. In a nutshell: productions using violence as means 
of artistic expression. This movement is quite important in the 
history of cinematography: it reflects condition of the society, 
presents world view of people in a given time. First edition of 
this project took place in 2015, I’m planning on and preparing 
the next one in 2016. Audience are always very interested in this 
and other film festivals organised by Nowa Aleksandria, some-
times there are not enough places for everyone.

Presently I’m also working at InVitro Scene of Premieres, where 
my duties include production of shows, applying for external 
funding, marketing activities etc. Previously I collaborated with 
the Maat Projekt Theatre, Cultural Workshops, and with nu-
merous cultural projects. I think in all that it is very important 
to take risks and try, even if you haven’t got certain skills. It is 
necessary, because that’s how you gain experience and courage 
for further work. One should be aware that everybody makes 
mistakes and even if things do not go as planned, you could 
treat it as a lesson. Support from more experienced people is 
also very helpful. If I don’t know what to do, I consult it with 
other people. I like it when someone else looks at my problem 
from a fresh perspective and gives advice. I’m also happy to help 
others in their work.

In Lublin I enjoy the fact that working and living in this town 
I can benefit both from the independent and mainstream cul-
ture. This somehow helps me to preserve mental balance. I ap-
preciate both areas, and I’m glad that independent culture 
shaped me.
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