
Lublin, 9.04.2021

Sprawozdanie

z Gali - Konferencji Rozwój Społeczno - Kulturalny
Lublina – Bronowice lata 2021-2023,

organizowanej przez Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina – Bronowice, która 
odbyła się od 26 marca do 2 kwietnia 2021 r. na obiektach Rady Dzielnicy Bronowice w 
Lublinie przy ul. Krańcowej 106 (centrum Konferencji), obiektach szkolnych i w trybie 
wideokonferencji na platformie Zoom, z uwagi na panującą pandemię i wynikające z tego 
przepisy sanitarne.

Do udziału w tym historycznym wydarzeniu na Lubelskich Bronowicach zaproszeni 
zostali przedstawiciele: szkół, placówek szkolno-wychowawczych, firm, przedsiębiorstw, 
stowarzyszeń, władz miasta i województwa lubelskiego oraz mieszkańców Lublina i 
Dzielnicy Bronowice.
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W dniu 26.03.2021 roku Andrzej Szyszko, prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców
Lublina – Bronowice przedstawił program Gali – Konferencji, która miała za zadanie: 

1. podsumować działalność społeczno-kulturalną na dzielnicy Bronowice w latach 2010
– 2020 (w załączniku)

2. przedstawić plan rozwoju na lata 2021 – 2023, ze szczególnym uwzględnieniem 
budowy Bronowickiego Centrum Kultury przy ulicy Łabędziej 15 w Lublinie.

Podczas gali założenia programowe i przestrzenne dla realizacji Bronowickiego 
Centrum Kultury przedstawił Andrzej Szyszko, prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców 
Lublina - Bronowice.

Potrzeba realizacji obiektu integrującego lokalną społeczność dzielnicy Bronowice 
odczuwalna jest od wielu lat. Grupami  społecznymi, które szczególnie wymagają stworzenia 
dla nich warunków do spędzania wolnego czasu i rozwoju są dzieci i młodzież. Ale nie tylko 
one potrzebują forum dla realizacji swoich potrzeb rozwojowych. Także liczna w dzielnicy 
grupa osób w wieku poprodukcyjnym deklaruje potrzebę organizacji i uczestnictwa w 
imprezach kulturalnych, warsztatach czy pracy w kołach zainteresowań. Potwierdzeniem tego
są cieszące się dużym zainteresowaniem działania: Domu „NIE LĘKAJCIE SIĘ” gdzie 
funkcjonuje świetlica wsparcia dziennego „ŁABĘDŹ” dla dzieci od 7 – 16 lat;  liczne 
uczestnictwo w młodzieżowych kołach parafialnych o ukierunkowaniu wokalnym, 
plastycznym czy tanecznym; częste indywidualne inicjatywy podejmowane dla realizacji 
celów odpowiadających aspiracjom i potrzebom mieszkańców Bronowic.

Realizowane od wielu lat działania Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina -
Bronowice stały się popularne nie tylko w samej dzielnicy, ale również w mieście i regionie. 
Coraz częściej włączają się w te działania osoby z zewnątrz deklarując wolę współpracy.

W obecnym czasie, gdy coraz liczniejsze są migracje mieszkańców, a więzi społeczne 
są coraz słabsze, to co udało się stworzyć na Bronowicach jest sytuacją unikatową, wartą 
poparcia w każdym tego słowa znaczeniu. Poparcia poprzez ułatwianie realizacji 
podejmowanych działań dla dobra dzielnicy, poparcia w miarę możliwości środkami 
finansowymi, ale głównie poparcia poprzez stworzenie obiektu, który stałby się sercem tej 
dzielnicy i obejmował swoim działaniem wszystkie grupy wiekowe, osoby o różnych 
zainteresowaniach i potrzebach, oraz  który byłby forum spotkań i integracji mieszkańców i 
przyjaciół dzielnicy, oraz dawał możliwość realizacji mieszkańcom swoich pasji, pogłębiania 
wiedzy czy organizacji imprez kulturalnych. 

Dlatego podsumowano wszystkie dotychczasowe prace koncepcyjne, wytyczne 
urzędowe, zgłaszane potrzeby, a także wnioski z dotychczasowych działań i z pracy  
istniejących w dzielnicy placówek oświatowych, społecznych i kulturalnych, a wynikiem tego
są niniejsze ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE I PRZESTRZENNE dla realizacji 
Bronowickiego Centrum Kultury w Lublinie przy ulicy Łabędziej
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1) LOKALIZACJA
Warunkiem realizacji przez nowe BRONOWICKIE CENTRUM KULTURY oczekiwanych 
celów jest jego dobra dostępność komunikacyjna i położenie w centralnej części dzielnicy. 
Wskazany teren przy ulicy Łabędziej chociaż niewielki, jest jednak bardzo korzystny z wielu 
względów:
* położenie w centralnej części dzielnicy; 
* dobra dostępność komunikacyjna od strony ul. Krańcowej gdzie powinno znaleźć się 
główne wejście do obiektu i plac przed wejściowy;
* dobre warunki gruntowe pozwalające na realizację parkingu podziemnego;
* sąsiedztwo innych obiektów usługowych (pływalnia, przychodnia, hotel, usługi handlowe i 
bytowe oraz obiekty sakralne i administracyjne);
* tzw. tradycja miejsca gdzie obecnie funkcjonuje w bardzo trudnych warunkach dom „Nie 
lękajcie się” 

 Z technicznego punktu widzenia jest to lokalizacja gdzie dostępne są wszystkie media, a 
otoczenie jest zagospodarowane. Projektowany obiekt będzie jego dopełnieniem i 
jednocześnie uporządkowaniem ostatniego zdegradowanego i szpecącego w tym rejonie 
terenu. 

2) RELACJE SĄSIEDZKIE
W rejonie wybranej lokalizacji bardzo odczuwalny jest brak miejsc parkingowych i 
garażowych. W bezpośrednim sąsiedztwie istnieją 3 wysokie budynki mieszkalne, które nie 
mają dostatecznego zaplecza zieleni i placów zabaw dla dzieci.  Widok z okien tych 
budynków na dachy zużytych technicznie sąsiednich obiektów usługowych (częściowo 
nieużytkowanych) oraz na chaotyczny parking nie jest zadowalający.
 Dlatego warunkiem  realizacji CENTRUM w tej lokalizacji jest uwzględnienie poprawy 
istniejącej sytuacji:
1) oprócz zbilansowania potrzeb parkingowych BRONOWICKIEGO CENTRUM 
KULTURY należy doprowadzić do zwiększenia ilości miejsc parkingowo – garażowych dla 
istniejących budynków mieszkalnych.
2) w projekcie CENTRUM  uwzględnić należy cały teren pomiędzy istniejącymi obiektami 
mieszkalnymi ze szczególnym potraktowaniem styku z ulicą Krańcową, gdzie powinien 
znaleźć się reprezentacyjny plac przed wejściem do obiektu.
3) w projekcie CENTRUM uwzględnić należy  tzw.  5-tą elewację czyli rozwiązanie dachów 
w formie tarasów i ogrodów o funkcji rekreacyjno – zabawowej. 
4) rozważyć należy możliwość skomunikowania obiektu od strony ulicy Krańcowej, a nie 
wyłącznie przez ulicę Łabędzią, od strony ulicy Władysława Grabskiego.

3) PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU
Z analizy potrzeb adresowanych do uwzględnienia w realizacji BRONOWICKIEGO 
CENTRUM KULTURY wynika, że obiekt powinien składać się z 3 sektorów programowych:
Sektor 1.  Sala widowiskowa na ok. 200 miejsc z zapleczem technicznym, holem 
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wejściowym oraz z częścią administracyjno - biurową i gastronomiczną. 
Sektor  2.   Część dydaktyczno – rekreacyjna mieszcząca pracownie tematyczne oraz salę 
klubową połączoną z częścią gastronomiczną. 
Sektor   3.   Część podziemna mieszcząca parking podziemny, pomieszczenia techniczne oraz
ewentualne zaplecze sceniczne.

Szczegółowy program użytkowy obiektu uwzględniać musi przede wszystkim potrzeby
codziennych użytkowników. Będą nimi głównie mieszkańcy Bronowic ponieważ w mieście 
funkcjonuje kilkanaście obiektów tego typu adresowanych dla mieszkańców innych rejonów 
miasta. Ponieważ lokalizacja posiada ograniczone możliwości powierzchniowe i 
wysokościowe, w pierwszym rzędzie należy zrealizować bogaty program sektora 2. Ze 
względu na bliskie sąsiedztwo budynków mieszkalnych projektowany obiekt nie może 
posiadać więcej niż 2 kondygnacje nadziemne. Jest to wystarczające ze względu na specyfikę 
obiektu, gdzie najlepsze efekty integracyjne uzyskuje się przy „rozłożeniu” funkcji na jednej 
kondygnacji.  

  Ze względu jednak na niewielkie rozmiary działki, na realizację sektora 1 tj. sali 
widowiskowej pozostaje niewielka część terenu. Z punktu widzenia potrzeb dzielnicy 
Bronowice sala ta nie powinna być zbyt duża. Na co dzień użytkownikiem tej sali będzie koło
teatralne i odbywać się tu będą występy lokalnych zespołów tanecznych lub chórów, oraz 
projekcje kinowe. Wydarzenia te rzadko zgromadzają więcej niż 100 – 150 widzów. Dlatego 
sala wielkości ok. 200 do 250 miejsc wydaje się optymalna i pozwoli uniknąć na spektaklach 
przygnębiającego efektu pół pustej widowni. Rozwagi wymaga rozbudowa zaplecza 
scenicznego w postaci pełnej teatralnej sznurowni oraz fosy orkiestrowej. Sala nie jest 
adresowana dla spektakli operowych, a w przypadku koncertów i spektakli teatralnych scena 
z dobrą akustyką i elektroakustyką oraz dobrym oświetleniem scenicznym powinna być 
wystarczająca. Tym bardziej, że lokalizacja nie pozwala na dowóz i wprowadzenie do obiektu
wielkogabarytowych dekoracji. Wyposażenie w telebeamy, washe czy ruchome głowice 
oświetlenia i nagłośnienia nie wymaga rozbudowy kubaturowej obiektu. 

Ograniczona wielkość obiektu zmusza do starannego rozważenia lokalizacji central 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Jedyna możliwość to część podziemna (lokalizacja na 
dachu jest wykluczona) co odbędzie się kosztem zmniejszenia ilości miejsc parkingowych. 
Szacunkowa chłonność tego parkingu to max. 80 miejsc. 

Cały obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być dostępny dla osób 
niepełnosprawnych i z ograniczeniami ruchowymi. Oznacza to wyposażenie w dźwigi i 
odpowiednie gabarytowo ciągi komunikacyjne. 

Szczegółowy program powierzchniowy będzie mógł być określony dopiero po 
opracowaniu pełno branżowej koncepcji obiektu, która pozwoli obliczyć potrzeby w zakresie 
powierzchni technicznych i komunikacyjnych. Ogółem szacuje się, że w obiekcie będzie ok. 
3000 m2 powierzchni użytkowe oraz powierzchnie garażowo parkingowe. 
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Następnie Koncepcję Bronowickiego Centrum Kultury przy ul. Łabędziej 15 w Lublinie na 
działkach: dz. Nr 9/2, 10, 11, obr.0019, ark.10 przedstawił inż. Adam Głowacz.
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Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID-19, przedstawiono plan 
programu wydarzeń społeczno-patriotyczno- kulturalnych na lata 2021 – 2023.

Lp. Data wydarzenia Tytuł wydarzenia - gali Miejsce

1 19-20.03.2021 r. Gala - Rozwój Społeczno-
Kulturalny Lublin - Bronowice
lata 2021 - 2023

Sala gimnastyczna Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji, ul. Łabędzia 4 w Lublinie - obiektu, 
który powstał z inicjatywy Społecznego Komitetu 
Mieszkańców Lublina - Bronowice, lub Centrum 
„Nie Lękajcie się” przy ul. Łabędzia 15

2 28-29.05.2021 r. Gala - Integracja kulturalno-
patriotyczna mieszkańców w 
roku 230-lecia Konstytucji 3-
go Maja

Sala gimnastyczna Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji, ul. Łabędzia 4 w Lublinie - obiektu, 
który powstał z inicjatywy Społecznego Komitetu 
Mieszkańców Lublina - Bronowice, lub Centrum 
„Nie Lękajcie się” przy ul. Łabędzia 15

3 01-02.06.2021 r. Gala z okazji 
Międzynarodowego Dnia 
Dziecka połączona z 
prezentacją sylwetki patrona 
internautów błogosławionego 
Carlo Acutis

Parafia p.w. Świętego Krzyża przy ul. Pogodnej 7 
w Lublinie (sale katechetyczne); Centrum „Nie 
Lękajcie się” przy ul. Łabędziej 15; Centrum 
Sportowo-Rekreacyjne przy ul. Łabędziej 4 oraz 
sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 33  
przy ul. Pogodnej 19 w Lublinie z zastosowaniem 
przepisów COVID-19

4 11.06.2021 r. IV Gala  Patriotyczno-
Kulturalna dla dzieci, 
młodzieży niepełnosprawnej 
ich rodziców i opiekunów 
prawnych w ramach obchodów
100-lecia istnienia SPS 26 w 
Lublinie - PLENER

Tereny zielone przy ul. Bronowickiej 21 i obiekty 
szkolne bronowickich szkół i nie tylko, SPS nr 26 
przy ul. Bronowickiej 21, Specjalny Ośrodek 
Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży 
Niesłyszącej i Słabosłyszącej przy ul. H. 
Ordonówny 4, SOSW nr 1 przy ul. 
Spółdzielczości Pracy 65

5 14-15.08.2021 r. Gala patriotyczno-religijno-
kulturalna w ramach obchodów
Roku Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego i jego 120 
urodziny

Parafia p.w. Świętego Krzyża przy ul. Pogodnej 7 
w Lublinie (sale katechetyczne); Centrum „Nie 
Lękajcie się” przy ul. Łabędziej 15; Centrum 
Sportowo-Rekreacyjne przy ul. Łabędziej 4 oraz 
sala gimnastyczna SP nr 33  przy ul. Pogodnej 19 
z zastosowaniem przepisów COVID-19

6 09-10.09.2021 r. IV Ogólnopolski Lubelski 
Jarmark Bronowicki - PLENER

Boiska szkolne SP nr 33 w Lublinie oraz boiska 
ORLIK przy ul. Łabędziej 2 w Lublinie

7 09-10.09.2021 r. Ogólnopolski turniej piłki 
nożnej pod patronatem 
Lubelskiego Związku Piłki 

Boiska ORLIK przy ul. Łabędziej 2 w Lublinie
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Nożnej i PZPN o Puchar 
Władysława Żmudy 
najlepszego w historii 
Lubelszczyzny piłkarza. 

8. Planowane są również wydawnictwa, album o lubelskich korzeniach Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w jego roku ogłoszonego przez Sejm i Senat Rzeczpospolitej 
Polskiej oraz uczczenie 120 rocznicy urodzin i 40 rocznicy śmierci kardynała, 
wspomnienia i teraźniejszość uwzględniając odsłonięcie i poświęcenie pomnika na 
lubelskich Bronowicach przy ul. Droga Męczenników Majdanka 22-24, które miało 
miejsce 15.08.2020 r.

9. Planowane jest również kontynuowanie druku folderu „Nasze Bronowice” 
informujące o aktualnych wydarzeniach na dzielnicy, mieście Lublinie i 
województwie lubelskim (w planie 6 wydawnictw).

10. Kontynuacja biegu papieskiego – uzależniona jest to od dalszego przebiegu 
pandemii.

11. Planowane są liczne spotkania, konferencje, sympozja z udziałem władz 
centralnych oraz samorządowych województwa i miasta Lublin, których głównym 
celem będzie wykonanie dokumentacji projektowej jak i budowa długo oczekiwanego 
Bronowickiego Centrum Kultury im. Jana Pawła II na Jego skwerze przy ul. Łabędziej
15 w Lublinie. Termin działania od stycznia 2021 r. do grudnia 2022 r.

W dniu 27.03.2021 r. rozpoczęły pracę Tematyczne Grupy Robocze (TGR), które 
pracowały metodami warsztatowymi. Pierwsza TGR złożona z przedstawicieli szkół, 
przedsiębiorstw, stowarzyszeń i mieszkańców, przedstawiła założenia programowe i 
użytkowe dla budowy Bronowickiego Centrum Kultur. Jest to inicjatywa Społeczności 
Bronowickiej, która w dniu 13.06.2019 w biurze Rady Miasta Lublin złożyła projekt 
Uchwały.

Rada Miasta Lublin przychyliła się do projektu obywatelskiego mieszkańców, 
podejmując w dniu 01.07.2019 r. Uchwałę nr 284/VIII/2019 gdzie za wprowadzeniem do 
planu inwestycji miejskich w latach 2019-2021 budowy Centrum Kultury w Dzielnicy 
Bronowice przy ul. Łabędziej 15 w Lublinie głosowało 30 radnych miejskich Lublina, za 29 
głosów, przeciw 1 głos, wstrzymujących się nie było.
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Po przedstawieniu wyżej wymienionych harmonogramów planów wydarzeń, założeń 
programowo-przestrzennych i koncepcji rozpoczęła się dyskusja
w Tematycznych Grupach Roboczych:

(1) Założenia Programowe, Użytkowe i Koncepcyjne

(2) Lokalizacja i Relacje Sąsiedzkie

(3) Program Użytkowy i współpraca z władzami centralnymi, wojewódzkimi i 
miejskimi celem pozyskania zewnętrznych środków finansowych na realizację 
Bronowickiego Centrum Kultury.

W dyskusji głos zabrali:

Andrzej Szyszko, mieszkaniec Dzielnicy Bronowice, prezes Społecznego Komitetu 
Mieszkańców Lublina, przewodniczący Zarządu Dzielnicy Bronowice: - To dla nas od lat, po 
krytej pływalni, która powstała przy ul. Łabędziej, inwestycja priorytetowa. Będziemy o nią, 
jak o basen, zabiegać, do skutku, bo obecnie społeczność naszej dzielnicy, właściwie w 
każdym wieku, ale przede wszystkim dotyczy to osób dorosłych i starszych, pozbawiona jest 
właściwej oferty kulturalnej.

Marcin Nowak, wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublina: - Partycypacja społeczna i 
budowanie społeczeństwa obywatelskiego to filar współczesnej demokracji, na miarę XXI 
wieku. Dzielnica Bronowice i jej społeczność pokazuje, jak należy angażować się w projekty 
obywatelskie i jak należy budować współczesne społeczeństwo obywatelskie. Na polu kultury
widać to szczególnie. Stąd też całym sercem wspieram projekt budowy nowoczesnego 
kompleksu kulturalnego, który służyć będzie nie tylko mieszkańcom tej dzielnicy, ale 
kolejnym pokoleniom lublinian. Wierzę głęboko, że pomimo trudności, z którymi stykamy się
w związku z pandemią i ograniczonymi wydatkami miejskimi z tym związanymi, 
wybudujemy ten kompleks w niedalekiej przyszłości. Trzymam kciuki za całą społeczność 
Dzielnicy Bronowice. Wspieram Was całym sercem i wspólnymi siłami osiągniemy ten cel. 
Wierzę w to głęboko!

Bożenna Kowalik, dyrektor Specjalnej Szkoły Podstawowej Nr 26 na lubelskich 
Bronowicach: - Od czterech lat z inicjatywy Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – 
Bronowice i Rady Dzielnicy Bronowic spotykamy się ze wszystkimi placówkami 
oświatowymi na błoniach przed naszą szkołą celem integracji, pokazania naszych 
najzdolniejszych uczniów, a przede wszystkim poznania się. Nasze marzenia idą dalej, 
pragnieniem nas wszystkich jest wybudowanie Bronowickiego Centrum Kultury, w którym 
będzie piękna widowiskowa sala, na której będziemy mogli się spotykać, prezentować, 
integrować. Będzie to nasza bronowicka sala i nasz Bronowicki Dom Kultury.
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Edyta Bochniarz-Tyra, mieszkanka Dzielnicy Bronowice, wiceprzewodnicząca Rady 
Dzielnicy Bronowice, Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina: - Dlaczego Dom Kultury na
Bronowicach? Jest niezmiernie potrzebny dla tej ponad 100-letniej tradycji bronowickiej i 
wszystkich mieszkańców Bronowic. Dom Kultury jest potrzebny dla naszych dzieci, dlatego 
żeby mogły rozwijać swoje zdolności, swoje talenty, a mają ich bardzo wiele. Mam nadzieję, 
że uda nam się wybudować Dom Kultury nie tylko dla dobra społeczności lokalnej, ale dla 
dobra także i mieszkańców innych dzielnic.

podinsp. Arkadiusz Romaniuk, komendant VI Komisariatu Policji w Lublinie: - W 
ramach współpracy z Radą Dzielnicy i Społecznym Komitetem Mieszkańców Lublina 
Bronowice popieram inicjatywę budowy nowego centrum kultury na dzielnicy. To nowe 
centrum pozwoli zarówno młodym, jak i starszym mieszkańcom zorganizować sobie czas. 
Każdy w tym miejscu znajdzie coś dla siebie. Bronowickie Centrum Kultury będzie miało 
również przełożenie na bezpieczeństwo.

Mirosława Ziętek, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 31 na lubelskich 
Bronowicach: - Ucieszyła nas wiadomość, że powstał plan, aby pojawiło się takie miejsce. 
Lockdown i praca zdalna powodują, że mamy liczne sygnały od rodziców i uczniów, że 
wszyscy tęsknią za kontaktem z drugim człowiekiem. Tęsknią za szkołą, za nauczycielami, 
ale także za takim miejscem gdzie mogliby  się spotykać po zajęciach szkolnych, aby 
rozwijać swoje zainteresowania, aby mogli rozmawiać o tym co niepokoi, co cieszy, o swoich
polanach na przyszłość. 

Nel Stefańska, mieszkanka Dzielnicy Bronowice, uczennica Szkoły Muzycznej w 
Lublinie: - Fajnie by było aby były półkolonie, by w wakacje i ferie zimowe mielibyśmy 
zajęty czas. Byłby fajne atrakcje, moglibyśmy ćwiczyć swoje talenty. Chcemy pochwalić się 
Bronowickim Centrum Kultury na Europejską Stolicę Młodzieży w 2023 roku.

Grażyna Tutka, mieszkanka Dzielnicy Bronowice, wiceprezes Społecznego Komitetu 
Mieszkańców Lublina, radna Rady Dzielnicy Bronowice: - O Bronowickie Centrum Kultury 
od dawna zabiegają mieszkańcy dzielnicy. Wierzę, że wkrótce nasze starania znajdą 
szczęśliwy finał. W Bronowickim Centrum Kultury każdy znajdzie coś dla siebie, miłośnicy 
filmu, teatru i muzyki. Nikt nie będzie się tutaj nudził. 

Mikołaj Tyra, mieszkaniec Dzielnicy Bronowice, absolwent szkoły Muzycznej w 
Lublinie, uczeń I LO  w Lublinie: - Jestem młodym człowiekiem, chcę się rozwijać. Ważne 
żeby było takie miejsce, które dałoby mnie i moi rówieśnikom możliwość stworzenia jakiegoś
zespołu instrumentalnego, żebyśmy mieli gdzie grać, była jakaś scena, na której moglibyśmy 
przedstawiać swoje pomysły i talenty. Żeby było kino, a także miejsce na różne wystawy 
sztuki.

Zofia Góźdź, mieszkanka Dzielnicy Bronowice,  sekretarz Rady Dzielnicy Bronowice, 
Społeczny Komitet Mieszkańców Lublina: - Moi marzeniem jest powstanie nowego Centrum 
Kultury z szerszym spektrum działania, z większymi możliwościami, z lepszym zapleczem. 
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Idźmy z duchem czasu. Bronowice, zaangażowane w wydarzenia kulturalno-patriotyczne, jak 
żadna dzielnica w mieście zasługuje na Centrum Kultury z prawdziwego zdarzenia.

Wioletta Skrzypek-Kowalczyk, mieszkanka Dzielnicy Bronowice, 
wiceprzewodnicząca Rady Rodziców SP 31, członek Społecznego Komitetu Mieszkańców 
Lublina: - Bronowickie Centrum Kultury to inicjatywa bardzo potrzebna naszej lokalnej 
społeczności. Takie miejsce pozwoliłoby również czerpać młodym ludziom z doświadczeń 
dorosłych, ludzi w podeszłym wieku, seniorów. Następowałaby wymiana pokoleniowa. W tej 
chwili brakuje takiego miejsca, choćby nawet dużej sceny, gdzie młodzież mogłaby ukazywać
swoje zdolności artystyczne, pozwoliłoby nam równocześnie na podtrzymywanie tradycji, 
realizacje zadań społecznych.

Mokhamed Abdurzakov, mieszkaniec Dzielnicy Bronowice, członek Społecznego 
Komitetu Mieszkańców Lublina: - Mieszkam na Bronowicach od 10 lat, pochodzę z 
Czeczeni. Dzięki Bronowickiemu Centrum Kultury będę mógł poznawać polską kulturę. To 
centrum będzie służyło integracji społeczności dzielnicy i miasta.

Anna Pawłowska, kierownik Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia Nr 9 na lubelskich 
Bronowicach: - Takie centrum pomogłoby w szczególności starszej generacji, bo my nie mam
aż tak dużo możliwości poznawania tego najnowszego, a nie chcielibyśmy być w tyle za 
młodszymi.

Jolanta Józefaciuk, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 31 na lubelskich Bronowicach: - 
Jestem przekonana, że obecność takiej placówki na mapie dzielnicy stanowi szansę 
wszechstronnego rozwoju dla naszych uczniów. Po zakończeniu pandemii i po powrocie do 
szkoły, bezcenne będą działania integrujące na nowo uczniów, rodziców, nauczycieli, jak i 
mieszkańców tej dzielnicy. Dobrze by było aby uczniowie mogli w sposób zorganizowany 
spędzać czas i odbudować relacje interpersonalne zaburzone w czasie pandemii. Potencjał 
Centrum Kultury Bronowice dostrzegam także w możliwości promowania naszej dzielnicy, 
upowszechniania wiedzy o historii Bronowic w formie różnorodnych projektów i inicjatyw 
angażujących dzieci jak i dorosłych mieszkańców Bronowic. Jestem przekonana, że ta 
inicjatywa przyniesie wiele korzyści w krótko i długoterminowej perspektywie.

Dorota Stefańska, mieszkanka Dzielnicy Bronowice, wychowawca w OHP Lublin: - 
Bronowickie Centrum Kultury dałoby nam możliwość abyśmy mogli sami inicjować i 
przeprowadzać nasze plany i zamierzenia artystyczne. Dzięki temu moglibyśmy sami również
tworzyć to miejsce. Na naszej dzielnicy jest wiele osób, które fotografują, śpiewają, grają na 
instrumentach. Obecnie nie mamy możliwości aby ich oglądać i doceniać ich talent. To 
Centrum Kultury wiele by zmieniło w naszym życiu. Byłoby sercem tętniącym dla nas i całej 
społeczności.

inż. Adam Głowacz, mieszkaniec Dzielnicy Bronowice, były radny Rady Miasta 
Lublin, wieloletni przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy Bronowice, radny Rady 
Dzielnicy Bronowice: - Mieszkam na Bronowicach od roku 1951. Dzielnica ta jest dla mnie 
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Małą Ojczyzną, której wychowałem ja swoją młodość, swoje dzieci i wnuki. Kultura jest dla 
każdego człowieka postawą egzystencji. Żeby dzielnica rozwijała się prawidłowo muszą być 
zapewnione środki dla działań z zakresu kultury. Mamy kilkanaście szkół, utworzenie 
Bronowickiego Centrum Kultury dla naszych dzieci i młodzieży jest najważniejszą sprawą. 
Wierze, że władze miasta uwzględnią naszą prośbę w poprawkach do budżetu i znajdą środki 
na najważniejszą inicjatywę na naszej dzielnicy, którą na pamiątkę po wielkim Papieżu-
Polaku, chcemy nazwać jego imieniem.

Janina Irena Wodecka, wieloletnia mieszkanka Dzielnicy Bronowice, choreograf, 
kierownik artystyczny zespołu tańca nowoczesnego Etezja, wieloletni pracownik 
Dzielnicowego Domu Kultury Bronowice: - Przez 40 lat byłam pracownikiem Dzielnicowego
Domu Kultury Bronowice w Lublinie przy ul. Krańcowej 106. Przez te lata zajmowałam się  
prowadzeniem zespołów teatralnych, wokalnych i tanecznych. W 1988 roku założyłam zespół
tańca nowoczesnego Etezja, znany nie tylko w mieście, ale także w całej Polsce. Róbmy to, 
co kochamy, co mamy w sercach, dla nas, dla dzieci. Wspieram bardzo, by to Centrum 
Kultury na miarę XXI wieku, jak najszybciej powstało na Bronowicach.

Michał Stefański, mieszkaniec Dzielnicy Bronowice: - Z dzielnicą Bronowice jestem 
związany od najmłodszych lat. Obserwuję przez całą swoją edukację, cały czas kiedy tutaj 
dorastałem, jak dzielnica kształtowała się pod każdym względem. Kiedy jestem już rodzicem 
widzę deficyt, jak moglibyśmy zagospodarować czas dla najmłodszych, znalezienia im  
miejsca, w którym mogłyby rozwijać swoje zainteresowania, atrakcyjnie spędzać czas z 
rówieśnikami. Byłoby to dla nas dużym ułatwieniem przy organizacji obowiązków 
związanych z wychowaniem dzieci. 

Waldemar Czapczyński, mieszkaniec Dzielnicy Bronowice, przewodniczący Rady 
Dzielnicy Bronowice: - Chciałbym serdecznie zachęcić wszystkich, aby przyłączyli się do tej 
inicjatywy. Nikogo chyba nie muszę przekonywać, jak ważne dla mieszkańców naszej 
dzielnicy jest utworzenie Bronowickiego Centrum Kultury, zarówno dla najmłodszych, nieco 
starszych oraz seniorów. Każdy znajdzie tutaj dla siebie swoje miejsce. Nie wolno zapominać 
także, że BCK poprawi komfort życia  mieszkańców pobliskich bloków, którzy będą mogli 
parkować swoje auta w podziemnym parkingu, który znajdzie się pod centrum.
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Z Gali-Konferencji Rozwój Społeczno-Kulturalny Lublina – Bronowice lata 2021-2023,
która odbyła się w dniach od 26 marca do 2 kwietnia 2021 r., został nagrany film, który 
zostanie wyemitowany w TVP Lublin i na stronach internetowych SKM-L oraz profilu na 
Facebook. Wydana zostanie także 16 stronicowa broszura - gazetka w formacie A4 w 
nakładzie ponad 10 tysięcy egzemplarzy, dystrybuowana przez Pocztę Polską – premiera dnia
27.04.2021 r.

Organizatorzy i uczestnicy na zakończenie Konferencji wystosowali apel do władz 
Lublina o wprowadzenie do budżetu miasta zapisanych wcześniej środków finansowych na 
wykonanie niezbędnej dokumentacji technicznej. Bez tego dokumentu nie będzie można 
ubiegać się o środki zewnętrzne, o które Społeczność Bronowicka zabiega w Ministerstwie 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju oraz 
innych.

Andrzej Szyszko

Prezes Społecznego Komitetu Mieszkańców Lublina – Bronowice

inż. Adam Głowacz

Przewodniczący Społecznego Komitetu 

Organizacyjnego Budowy Bronowickiego Centrum Kultury
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