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Ludzie się bardzo garnęli do Gazety

A to jest też dosyć ciekawa historia [z przyjazdem do Lublina]. Ponieważ do Koszalina moi 
rodzice – ojciec był Lwowiakiem, mama była Lublinianką – trafili z powodu tzw. nakazu 
pracy, które wtedy w latach 50. jeszcze obowiązywały. I kiedy już odrobili tą pańszczyznę, 
mój ojciec, który był bardzo cenionym dziennikarzem, dostał kilka propozycji. I to bardzo 
dobrych propozycji, ale między innymi było założenie „Kurier Lubelski” w Lublinie. No i 
mama, która była Lublinianką nie dopuściła już absolutnie, żeby pojechać gdziekolwiek 
indziej, tylko przyjechaliśmy do Lublina. Mój ojciec – Lesław Gnot zakładał w Lublinie 
„Kurier Lubelski”. To ‘57 [rok] chyba. No więc ja już na tych krótkich nóżkach wkroczyłam 
do tego Lublina. No i tak niestety w tym Lublinie już zostaliśmy. Ojciec też marzył, żeby 
zostać korespondentem zagranicznym. No miał też różne plany. Ale tak jak mówię: siła 
przebicia mamy Lublinianki zwyciężyła. No i szczerze mówiąc, no przez lata ten „Kurier” 
funkcjonował jako taka niezwykle, właśnie ważna część życia miasta, bo to były te lata 50., 
pogomułkowskie, kiedy nastąpiła ta odwilż. Ludzie się bardzo garnęli do Gazety. Gazeta 
bardzo tym ludziom towarzyszyła. Oczywiście sama byłam świadkiem, że to uwiązanie od 
politycznego, prawda, decydenta było. Bo co rusz mój ojciec był wzywany na dywanik, co 
rusz się musiał tłumaczyć z takich, a nie innych decyzji, ale to, co mógł z tej takiej 
swobodniejszej formy, no to robił. I ta gazeta była bardzo lubiana. Tak, że no to były takie 
dobre lata w sumie. Mimo tego, że wydaje się, że takie szare i smutne, ale dużo się w 
Lublinie działo. I pamiętam, że było to dosyć wesołe życie.
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