Krzysztof Stankiewicz, absolwent Wydziału
Elektrycznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej (obecnie Politechnika Lubelska) i Studium Dziennikarskiego Uniwersytetu Warszawskiego poświęcił się
dziennikarstwu. Początkowo w „Kurierze Lubelskiem”, w którym przepracował równo 30 lat. Był
także współpracownikiem „Kuriera Polskiego”,
„Polskiej Gazety Transportowej” i kilku innych tytułów. W 2009 roku stworzył miesięcznik „Awangarda Lubelska”, którego do dziś jest redaktorem naczelnym. Jest autorem kilku książek, m.in. „Opowieści z dreszczykiem” (2006), „Globtroter
w trampkach” (2008). „W 40 lat dookoła świata podróże - legendy - przepisy” (2012). W 2015 roku
ukazała się kolejna jego książka Podróż do krawędzi wieczności”, a teraz najnowsza pt. „To było…
w Lublinie”, wydana z okazji 10-lecia „Awangardy
Lubelskiej”. Uroczysta gala z tej okazji odbyła się
w październiku 2019 roku w Domu Kultury LSM.
Wówczas to odbyła się prezentacja tejże książki.
A otojejfragment,a właściwieprzedmowa:
Książka została przygotowana z myślą
o przypadającej w 2019 roku dziesiątej rocznicy
powstania miesięcznika społecznego „Awangardy
Lubelska” Jest ona poświęcona przede wszystkim
twórcom tego wydawnictwa, dziennikarzom
i wszystkim tym, którzy przyczynili się do jego powstania oraz tego, że mogło się ono ukazywać przez
dziesięć lat. Jest wreszcie formą podziękowania
tym, którzy w tym procesie mniej lub więcej, w tym
także anonimowo, bo nie sposób przecież wszystkich wymienić, przez owe dziesięć lat uczestniczyli.
Autor przeżył z nimi niezwykłe przygody i… tu
właśnie zostały one zapisane. A ponieważ są to
osoby związane z Lublinem, w książce znajdziemy
także treści poświęcone temu pięknemu miastu,
w którym przyszło autorowi żyć od pięćdziesięciu lat.
Przyokazji,CzytelnicyspozaLublinamogądowiedzieć
się, gdzie - będąc w tym niezwykłym mieście - trzeba
iśći cow nimkoniecznietrzebazobaczyć.
Pablo to pseudonim znanego warszawskiego
przedsiębiorcy, który kultywując rodzinne, jeszcze
przedwojenne tradycje rodzinne, zajmuje się
przedsiębiorczością, odnosząc na tym polu spore
sukcesy. Na tyle spore, że umożliwiają mu one ciągłe podróżowanie po świecie, co z jednej strony jest
niezbędne dla prowadzenia interesów poza granicami kraju, a z drugiej strony ciągłe poznawanie
świataz biegiem lat stałosięjegopasją.
Pablo odwiedził dużo ponad setkę krajów
w różnych zakątkach świata. Z tym, że najbardziej
interesują go zakątki te najmniej poznane, gdzie na
ogół łatwo natknąć się na rzeczy nowe, tajemnicze,
niezwykle. Takie jak na przykład w Korei Północnej,
w której autor spędził dość długi okres czasu i to
wrazz najbliższymiczłonkamirodziny.

Z wykształcenia Pablo jest weterynarzem,
i już na początku swej kariery zawodowej, kiedy
jeszcze pracował w tym zawodzie, i to nie tylko
w Polsce, przeżył wiele niezwykłych przygód, które
opisuje i na które powołuje się w swej książce „Jechać nie jechać?” Ponieważ pierwszy tom tej książki
spotkał się z ogromnym zainteresowaniem Czytelników, wkrótce powstał drugi tom, a w przygotowaniu jest trzeci. We wszystkich Pablo opisuje nie
tyle uroki danego kraju (bo o nich można przeczytać w przewodnikach turystycznych), ale ludzi
i przygody, które w nich spotkał, i na podstawie tych
przeżyć zachęca Czytelników do odwiedzenia danego kraju, albo też odradza to, choć to ostatnie
zdarza się wyjątkowo rzadko. Wszak przecież
wszędzie warto pojechać, bo wszędzie znaleźć,
spotkać, przeżyć można coś pięknego, ciekawego,
niezwykłego.

Zbigniew Włodzimierz Fronczek ukończył filologię polską na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od piętnastu lat naczelny redaktor dwumiesięcznika „Lublin. Kultura i Społeczeństwo”, autor trzydziestu książek (zbiory
wierszy, opowiadań, powieści, szkiców literackich,
gawęd, reportaży), z których siedem przełożono na
języki obce. Energiczny i pomysłowy organizator
wielu imprez literackich, sympozjów, nagród i konferencji m.in.: Międzynarodowej Sesji Historycznej
„Nasi Sąsiedzi: Ukraina i Białoruś” organizowanej
od roku 2000 przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, wydawca m.in.: serii „Biblioteka Literatur Naszych Sąsiadów” prezentującej
współczesnąpoezjęi prozęEuropy.
W tomie „ROMANS W LUBLINIE” znajdzie
Czytelnik burzliwe historie romansowe od XV wieku do czasów współczesnych. Autor przywołuje
stare i nowe flirty, aby opowiedzieć historię Lublina,
rozważać sytuacje obyczajowe, towarzyskie, humorystyczne, ale i tragiczne. Bo gdzie miłość, tam
zabawa, śmiech, ale i do tragedii blisko. Romans nie
musiał kończyć się w łożnicy, bywało że kończył się
pojedynkiem, w trybunale, w lochu, na szafocie. Są
w tomie piękne relacje z porwań, ucieczek, zdrad
i oszustw, są historie pięknych lublinianek, których
przypadki życia – jako żywo – przypominają losy
Antygony, Ofelii, Maty Hari, Trędowatej, wreszcie
niedyskretne sceny z romansów Marii Dąbrowskiej,
Stefana Żeromskiego, Władysława Broniewskiego…
Lublin słynął z pięknych kobiet. Całe wieki
powiadało się w Polsce: Toruński piernik – a wódka
gdańska, warszawski trzewik – lubelska panna! Po
lekturze tej książki nie można mieć wątpliwości:
Lublin słyniez romansów.
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