
PRZEDSTAWIAMY 

przewodnik 
W pewnym, dużym mielcie nad Bystrzycą, opowiada 

się o następującym zdarzeniu: świeżo upieczony przewod-
nik przyjechał z wycieczką do Kazimierza. Niezbyt jeszcze 
orientował się w położeniu zabytków tego miasta. Toteż 
podszedł na Rynku , do jednej z pań i uprzejmie, a ści-
szonym głosem zapytał: 
szonym głosem zapytał: Przepraszam, gdzie jest kościół św. 
Anny? Odpowiedź padła takim samym głosem: Nie wiem, 
ja jestem z pańskiej wycieczki... 

# Mówią niektórzy — 
zwracam się do mojego roz-
mówcy — że przewodnikiem 
tym był Marek Wyszkowski. 

$ Gdy zaczęła krążyć ta 
anegdota miałem już dość 
duży staż przewodnicki, wy 
noszący dziś osiemnaście lat. 
A gafę tę, którą — trudno 
dociec — czy w ogóle miała 
miejsce, przypisuje się „na 

.pewno paru przynajmniej 
osobom... 

W ubiegłym roku Lublin 
i województwo lubelskie od-
wiedziło 5550 wycieczek kra-
jowych, z liczba ponad 200 
t y s . uczestników i kilkanaś-
cie tysięcy turystów zagra-
nicznych. Dla nich to — 
przywołajmy tu własne do-
świadczenia — przewodnik 

jest czymś więcej niż tylko 
informatorem o oglądanych 
miejscach. Jest on po prostu 
przedstawicielem społeczeń-
stwa, w tym przypadku Lu-
belszczyzny, a więc — ad-
resatem wzruszeń i zachwy-
tów, ale także krytyki, zdzi-
wień. 

Gdybyśmy zostali przy zu-
żytym określeniu przewod-
nika mianem a m b a s a -
d o r, to rzec by można, iź 
inżynier Marek Wyszkowski 
jest świetnym ambasadorem 
Lublina, Lubelszczyzny. Eru-
dycję, która udowodnił jako 
autor szeregu publikacji i 
wydawnictw, łączy z umi-
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łowaniem rodzinnego miasta. 
A przy tym potrafi to 
„sprzedać". Słuchałem go 
przy różnych okazjach. Na j -
ia koni ci ni e j mówi... o so-
bie: 
# Od 1930 roku, roku moich 

urodzin, Lublin opuszczałem no 
dłużej tylko na czas studiów 
na Wydziale Architektury Poli-
techniki Gdańskiej oraz służby 
wojskowej. Potem pracowałem 
w budownictwie: w biurze pro-
jektów, nadzorze budowlanym, 
biurze konserwatorskim, a od, 
dwunastu lat w PTTK. IV 
1954 r. wstąpiłem do partii. 

Jak zostałem przewodnikiem? 
Do Lublina miałem zawsze du-
żo sentymentu. Wiedza archite-
ktoniczna pozwoliła mi na peł-
niejsze poznanie miasta. A gdy 
do tego dodać jeszcze zaintere-
sowania krajoznawcze i silniej-
szą nieraz ode mnie chęć mó-

wienia o tym co mi się poduba, 

co lubię — to i odpowiedź bę-
dzie chyba pełna. 

# Pokaż nam Lublin taki ja-
ki lubisz najbardziej. 

# Będę banalny, gdy po-
wiem, że lubię go za piękne 
położenie na wzgórzach, za jed-
ną z najatrakcyjniejszych wśród 
polskich miast sylwetek archi-
tektonicznych.. Proszę popatrzeć 
na Lublin jadąc koleją od stro-
ny Warszawy, a lepiej jeszcze 
z' jakiegoś punktu w osiedlu 
Tatary. Widać wtedy w jak 
trafiony sposób rozłożone są 
dominanty, akcenty wysokościo-
we — wieże, stare budowie, no-
woczesne gmachy, W malar-
stwie właściwe rozstawienie po-
staci na obrazie daje efekt ar-
tystyczny, estetyczny, podobnie 
jest i w architekturze... Mamy 
autentyczną Starówkę, popalo-
ną, zniszczoną w czasie wojny, 
ale nie odbudowywaną przecież 
od podstaw. Lubię Stare Miasto 
szczególnie wieczorem. Wtedy 
rzeczywiście mówią wieki. 

Warto pamiętać, iż w Lubli-

nie reprezentowana jest pełna 
gama stylów, od architektury 
romańskiej — to elementy don-
żonu na dziedzińcu zamkowym, 
aż po wcale nie najgorszą ar-
chitekturę; współczesną. Przy-

. kładem Kalinowszczyzna, osied. 
la LSM. Bogaty jest też wach-
larz architektury sakralnej, pa-
łacowej, mieszczańskiej, 

& Czy lubliniacy znają swo-
je miasto? 

# Niezbyt. Ale nie jest to 
ich tylko domena. Mam przy-
jaciela w Krakowie. W ciągu 
72 lat nie zdążył jeszcze być na 
Wawelu. — To tak blisko, wy-
biorę się kiedyś — tłumaczył. 
I inna sprawa. Obiekty swego 
miasta traktuje się od strony 
funkcji jaką pełnią, a widzi się 
je tylko do wysokości parteru. 
Niedawno prowadziłem grupę 
składającą się z kandydatów na 
przeivodnikóiv. Zatrzymaliśmy 
się przy jednej z pięknych se-
cesyjnych kamieniczek przy ul. 
3 Maja. Gdy skończyłem mówić 
jedna % pań wyznała: — Mie-

szkam w tej kamienicy od 28 
lat, a dopiero naprawdę zoba-
czyłam ją dzisiaj... 

Proponuję: patrzmy od cza-
su do czasu w górę. Zobaczymy 
wtedy inną, nie znane; ulicę 3 
Maja, Wieniawką, Szopena, 
Narutowicza, O kępową, Pstrow-
skiego. Nie mówą,c już o Kra-
kowskim. Przedmieściu z jego 
XV III-wiecznymi wątkami. 

® Jaki widzą Lublin, jego 
mieszkańców przybysze? 

# Opinię o nos, z którą się 
dość często spotykałem> sprowa-
dzić można, do dwóćh słów: 
serdeczni bałaganiarze... Można 
się z tym zgadzać albo nie, ale 
zastanowić warto, 

Gości zachwyca- lubelski ze-
spół zabytkowy, a także to, 
czego my nie odczuwamy — 
duża ilość zieleni. Wrażenie to 
wywołują szczególnie doliny 
rzek. Przez wiele lat mówiono, 
że Lublin jest czysty. Ale to 

. już przeszłość, tracimy i to w 
oczach. Udręką dh przybyszów 
jest brak publicznych szaletów, 
nawet to śródmieściu. A te nie-
liczne są tak brudne, że korzy-
stać z nich można tyłka z naj-
wyższą odrazą. 

Skoro mówimy o proble-
mach do rozwiązania — prósz? 
wskazać w Śródmieściu punkt, 
w którym, choćby na krótko, 
można byłoby postawić autokar. 
Jakich przysparza to kłopotów 
nie trzeba chyba wyjaśniać. 
Kolejna kwestia. Większość 
charakterystycznych i atrak-
cyjnych obiektów, z wyjątkiem 

czynnych sakralnych, pokazy-

imć możemy tylko z zewnątrz. 
Dla przykładu: kaplica iw. 
Trójcy na Zamku, winiarnia na 
Starym Mieście z rewelacyjny-
mi XVI-wiecznymi malowidła-
mi. W żadnej z placóiuek nie 
ma ekspozycji ukazującej two-
rzenie władzy ludowej ani o-
brązującej rozwój Lublina w o-
kresie powojennym. Warto by-
łoby udostępnić do zwiedzania, 
w przemyślanej formie, niektó-
re z zakładów przemysłowych, 
którymi się słusznie szczycimy. 
Obejrzenie bramy np. FSC da-
je raczej niewielkie pojecie o 
tym zakładzie. 

# Większość turystów odwie-
dzającycb Lubelszczyznę „zali-
cza" oprócz Lublina jeszcze Ka-
zimierz, Puławy, Nałęczów, by-
wa, że ktoś zawadzi o Pojezie-
rze Łęczynsko - Włodawskie. 
A jest przecież tyle jeszcze v~ 
roczych zacisznych miejsc, na-
wet lubliniakom niezbyt zna-
nych. Twoja propozycja na naj-
bliższe wakacyjne wędrówki... 

$ Niezwykle atrakcyjny jest. 
pas nadwiślański od Annopola 
po Dęblin. W Piolrawinie, Cho-
dlu, Józefowie zwiedzić można 
ciekawe zabytki gotyckie, Na 
trasie znajduje się też Chodlik 
z gro&zfakiem prehistorycznym, 
nie tak odtworzonym jak w 
Biskupinie, ale o nie mniej-
szym ciężarze gatunkowym. 

Niezapomnianych wrażeń do-
starczy wędrówka doliną Wie-
prza. " W okolicy Sobieszyna 
znajduje się sporo pomników 
przyrody, są tam piękne łapy, 
stawy z §&y*tą wodą. Okoliee 

Ostrowa Lubelskiego, dawna 
„republika partyzancka", to te-
ren nabrzmiały udokumentowa-
ną historią, a zarazem stanowią-
cy wyjście* na Pojezierze Łę-
czyńska - Włodawskie. 

Cała Lubelszczyzna jest pięk-
na, warta poznania. Zaskakuje 
mnogością pamiątek przeszłoś-
ci, Inna sprawa, że wiele za-
bytków znajduje się iv opłaka-
nym stanie. Wymarło pokole-
nie rzemieślników - fachow-
ców, a wyspecjalizowane przed-
siębiorstwa, jak choćby PKZ, 
nie mogą sprostać potrzebom. 
Przykro, ale niszczycielskie 
działanie czasu potęgujemy i 
my sami. Przekonać się o tym 
można choćby na lubelskich u-
licucK Po każdym remoncie, 
zwanym. jak na ironię renowa-
cją* giną bezpowrotnie z kamie-
niczek gzymsy, pilastry, kolum-
ny, ozdobne kraty. I miasto za-
czyna stawać się jałowe, bez 
smaku, tracić swoją charaktery-
styczną atmosferę. 

Pora już na to, aby 
wspomnieć przynajmniej, iż te 
mężowskie pasje bliskie są rów-
nież pani Hannie Wyszkowskiej. 
Ma także osiemnastoletni staż 
przewodniczki i podobnie jak 
on, słabość do gór. Gdy zdra-
dzali Lublin, to tylko z Tatra-
mi, Alpami, Kaukazem. Znaj-
dują się wśród jedynie czter-
nastki c e p r ó w z całej Polski, 
którym elitarny Związek Pod-
halan przyznał członkostwo. 
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