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Szanowni Czytelnicy!

Ani żeśmy się spostrzegli, jak okrągły minął roczek – można by rzec, 

parafrazując słowa piosenki.

Tak, tak, pierwszy numer EKOgadki oddaliśmy w Państwa ręce jesienią 

2017 roku. I oto za oknem nisko zawieszone słońce znów przydaje swych 

barw drzewom, a my prezentujemy piąty numer naszego kwartalnika. 

Nie sposób nie zauważyć, że tym razem wiele tekstów zamieszczonych 

w EKOgadce nawiązuje do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę nie-

podległości. Czym w istocie był ów legendarny rok 1918? Czym dziś wy-

raża się patriotyzm? Czy można go łączyć z umiłowaniem dla przyrody? 

Nie rościmy sobie pretensji do odpowiedzi, ale jak zawsze mamy nadzieję 

Państwa zaintrygować, zaciekawić, przyprawić o uśmiech. 

Dziękujemy za każde dobre słowo, zachęcamy do współpracy, życzy-

my miłej lektury. 

Zarząd Kom-Eko S.A.

Wszystkiego co w sercu ukryte,

co słowem niewypowiedziane

Życzymy Ci Ojczyzno, Mateńko kochana

Wolna, roztropna, niepodległa…

Byś zawsze miała z nas pociechę

Często niesfornych,  w siebie zapatrzonych

Ale miłujących POLECAMY:

Mariusz
Kozik - wywiad
str. 34
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11 czerwca 2018   Uchwałą zarządu KOM-EKO S.A. została powołana Ochotnicza Straż 
Pożarna Zakładu Odzysku i Recyklingu KOM-EKO.

czerwiec 2018 W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta Lublin w okresie od 1 
lipca 2018 roku do 30 czerwca 2021 roku, KOM-EKO podpisało w dniu 
22 czerwca umowę z Gminą Lublin na obsługę sektorów I, II i VI. 
Jednocześnie 29 czerwca KOM-EKO zdecydowało się wspomóc miasto 
podejmując się do końca 2018 roku obsługi sektorów III i  V, w których 
w/w postępowanie nie zostało rozstrzygnięte.

1 lipca 2018  Oddanie do użytku nowego zaplecza socjalnego o konstruk-
cji kontenerowej dla pracowników ZWO i ZOiR na terenie Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów przy ul. Metalurgicznej. 

lipiec 2018  Akcja dostarczenia nowych pojemników i  worków do gromadzenia 
odpadów zgodnych z nowym systemem selektywnej zbiórki odpadów. 
W trzech sektorach Lublina dostarczono ponad 24 000 pojemników 
i 900 000 worków. 

3-14 sierpnia 
2018  

Wspieramy uczestników 40 Pieszej Pielgrzymki z Lublina na Jasną 
Górę dbając o czystość na trasie i miejscach postoju pielgrzymki. 

10 września 
2018

Po raz ostatni do pracy wyjechał pojazd konny oczyszczający ob-
szar lubelskiego Starego Miasta. Historia pojazdu, który swą obecnością 
w zabytkowym śródmieściu Lublina cieszył oczy mieszkańców i tury-
stów zamknęła się po 11 latach.

5 października 
2018

Trzy nowe śmieciarki na podwoziu marki SCANIA zasiliły fl otę KOM-
EKO. Dwa z trzech pojazdów napędzane są gazem CNG.

8-19 paździer-
nika 2018

Zabezpieczamy utrzymanie czystości na planie zdjęciowym realizo-
wanego w Lublinie serialu „Wojenne dziewczyny” w reżyserii Michała 
Rogalskiego.

październik 
2018

Instalacja na terenie Zakładu Zagospodarowani Odpadów przy
ul. Metalurgicznej systemu detekcji pożarowej obejmującego wszystkie 
obiekty i miejsca przebywania ludzi.

Minione tygodnie to przede wszystkim ogrom codziennej,

efektywnej, choć nie zawsze efektownej pracy,

ale również kilka wartych przypomnienia zdarzeń:

Kalendarium Kom-Eko

Flotę samochodów KOM-EKO S.A. zasiliły w październiku trzy nowe śmieciarki. Pojazdy na trzy-
osiowych podwoziach marki SCANIA i zabudowie fi rmy EKOCEL odbierać będą zmieszane odpady 
komunalne z terenu miasta Lublina. 

Co ciekawe, dwa pojazdy SCANIA P340, to pierwsze w taborze KOM-EKO pojazdy napędzane ga-
zem CNG. Za ich sprawą odbiór i transport odpadów będzie mniej uciążliwy dla środowiska.

Pojazdy z napędem gazowym, charakteryzują się niższą emisją spalin do atmosfery, jak również 
emitują znacznie niższy poziom hałasu, co winno być bezpośrednio odczuwalne przez mieszkańców 
Lublina. – zauważa Marek Karczewski,  Dyrektor ds. Handlowych i Realizacji Usług KOM-EKO S.A.

Co istotne parametry zbierania opadów, a więc pojemność i ładowność zabudowy są identyczne 
jak w przypadku konwencjonalnych śmieciarek. Zakup pięciu kolejnych aut z napędem gazowym 
planujemy w pierwszym kwartale 2019 roku.

Jesienią 2018 roku żegnamy popularną 
„bryczkę” oczyszczającą zabytkowy obszar lu-
belskiego Starego Miasta. 

Stylizowany konny pojazd przemierzał wąskie 
uliczki ciesząc oczy mieszkańców i odwiedzają-
cych Lublin turystów począwszy od 21 września 
2007 roku. 

Szkoda, że planując na najbliżej lata utrzy-
manie czystości w zabytkowej części lubelskiego 
śródmieścia nie znaleziono miejsca dla tej for-
muły sprzątania. Szkoda, bo koń i powóz zdążyli 
się już wpisać w krajobraz Starego Miasta.

Ekologiczne śmieciarki 
ADAM PRZYSTUPA

Pożegnanie
z koniem
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Ostatnie tygodnie przyniosły Lublinowi 
kolejną odpadową rewolucję…

Z funkcjonującego dotychczas systemu se-
gregacji z podziałem na frakcję mokrą i suchą 
przeszliśmy do odbioru konkretnych frakcji su-
rowcowych. Mamy więc rozbicie frakcji suchej na 
selektywnie zbierany papier, szkło, metale i pla-
stik oraz wydzielenie z odpadów zmieszanych 
odpadów kuchennych ulegających biodegrada-
cji. Ta ostatnia frakcja to powstające w naszych 
kuchniach resztki owoców i obierki z warzyw. 
Zmiana systemu to duże wyzwanie. Mamy więc 
dużo pracy związanej z nowymi pojemnikami, 
z nowymi workami, z całą tą otoczką organiza-
cyjną, nowymi samochodami, nowymi załogami. 

Zanim pojemniki do gromadzenia no-
wych frakcji pojawiły się na posesjach, 
trzeba było je kupić…

Z zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska 
i terminu zakończenia poprzedniej umowy 
z Gminą Lublin jasno wynikało, iż nowy system 
segregacji zaistnieje w Lublinie od 1 lipca 2018 
roku. Stąd sondowanie producentów pojemni-
ków pod kątem możliwości ich zakupu rozpo-
częliśmy jeszcze przed ogłoszeniem postępo-
wania przetargowego. Nowy system segregacji 
wdrażany jest sukcesywnie w wielu miastach 
gminach w Polsce, więc pojemniki nie były i nie 
są dostępne wprost z magazynów.  Konieczne 
więc było wpisanie się w konkretny plan produk-
cji, tak by była szansa je pozyskać i dostarczyć 
na dzień 1 lipca. Trzeba powiedzieć, że musie-
liśmy w pewnym momencie, wobec przedłuża-
jącego się terminu rozstrzygnięcia postępowania 

przetargowego podjąć duże ryzyko i złożyć za-
mówienie na tysiące sztuk pojemników nie mając 
pewności czy będziemy wykonywać usługę i czy 
przetarg zostanie roztrzygnięty. Decyzję co do 
wyników przetargu podjęto dopiero w ostatnich 
dniach czerwca. Gdybyśmy czekali z zamówie-
niem pojemników na decyzję komisji przetargo-
wej, nie podjęli ryzyka i nie zamówili pojemni-
ków wcześniej nie byłoby szans na wdrożenie 
nowego systemu w rozsądnym okresie czasu. 
Efektem wcześniej prowadzonych rozmów było 
to, że pojemniki z oddalonej o 200 km od Lublina 
fabryki trafiały do nas, rzec można, jeszcze ciepłe 
wprost z linii produkcyjnej. Trzeba powiedzieć, 
że producent podołał zadaniu, choć przy tej ska-
li zakupów nie mogliśmy oprzeć się na jednym 
dostawcy i zmuszeniu byliśmy dokupić pewną 
partię pojemników używanych. W efekcie w pew-
nym momencie zarówno baza przy ul. Wojennej, 
jak i Zakład Zagospodarowania Odpadów były 
zastawione pojemnikami. 

O jakich ilościach mówimy?
Z naszych szacunków wynikało, iż należy po-

zyskać ponad 24 000 pojemników i taką ilość 
wstawić w trzech sektorach miasta. Do tego 
należy oczywiście doliczyć worki. Pamiętam, 
że pierwsza zamawiana parta worków, liczyła 
900 000 sztuk. Dostarczyliśmy je do właścicie-
li tak szybko jak tylko to było możliwe. Skala 
tego zadania była tak duża, iż przy rozstawia-
niu pojemników musieliśmy korzystać z pomocy 
firm zewnętrznych. Musimy pamiętać, iż spośród 
trzech sektorów, w których rozstawialiśmy nowe 
pojemniki, największy z nich sektor 1 był dla nas 

O perypetiach związanych z wdrożeniem nowego systemu se-

gregacji odpadów rozmawiamy z Krzysztofem Lewandowskim 

– Kierownikiem Zakładu Wywozu Odpadów KOM-EKO S.A.

TO DUŻE
WYZWANIE

nowym rejonem, którego dotąd nie obsługiwali-
śmy. Nowe adresy, nowe ulice, musieliśmy po-
znawać go od podstaw. 

Aby pokazać skalę zadania, jakie Was 
czekało, trzeba powiedzieć, że KOM-EKO 
w ramach nowej umowy z Gminą Lublin 
obsługuje trzy z siedmiu sektorów miasta 
oraz tymczasowo dodatkowe dwa sektory, 
w których postępowania przetargowe nie 
zostało rozstrzygnięte. W sektorach, gdzie 
rozstrzygnięto przetarg odpady odbierane 
są od mieszkańców już w nowym systemie, 
w dwóch kolejnych wg starego schematu 
z frakcją suchą.

Tak, to trochę paradoks z biznesowego punktu 
widzenia, celem Kom-Eko była obsługa 3 sekto-
rów miasta, a zobligowani zostaliśmy do obsługi 
5 sektorów poprzez niewyłonienie nowych wyko-
nawców w postępowaniu przetargowym. Nie by-
liśmy przygotowani ani pod względem flotowym, 
ani pod względem osobowym do obsługi 5 sekto-
rów. Zarząd firmy, podjął jednak decyzję, że nie 
może nie wspomóc miasta w awaryjnej obsłudze 
dwóch dodatkowych sektorów czego konsekwen-
cją jest , że  pracujemy jednocześnie w dwóch 
systemach zbiórki. Zwłaszcza w początkowym 
okresie powodowało to konieczność dodatkowe-
go informowania mieszkańców. Czasami rodzi 
to sytuacje na poły zabawne na poły kłopotliwe, 
choćby z powodu różnej kolorystyki stosowanych 

worków. Mieliśmy swego czasu sytuację, gdy za-
łoga odbierająca odpady pobrała z magazynu 
białe worki przeznaczone do zbiórki frakcji su-
chej w sektorach gdzie obowiązuje stary system 
segregacji, a pojechali z nimi na sektor z nowym 
systemem segregacji gdzie worki białe są dedy-
kowane dla odpadów zielonych. 

Pojawienie się nowych pojemników 
i czasowo dodatkowych sektorów wymu-
siło zwiększenie taboru samochodowego, 
bo każda frakcja jest odbierana oddzielnym 
samochodem. 

To prawda, każda frakcja odbierana jest od-
dzielnym samochodem. Rozważaliśmy możliwość 
zastosowania śmieciarek wielokomorowych, jed-
nak stwierdziliśmy, że zwłaszcza w początkowym 
okresie wdrażania nowego systemu, przy róż-
nych częstotliwościach zapełniania się pojemni-
ków z różnymi frakcjami to rozwiązanie by się 
nie sprawdziło. Aby więc każda frakcja odpadów 
była odbierana przez inny, dedykowany jej sa-
mochód, musieliśmy powiększyć flotę pojazdów 
o 13 dodatkowych jednostek częściowo zakupio-
nych, częściowo wynajętych z innych rejonów 
Polski.  

Wszystkie pojazdy odbierające odpady 
znajdują się pod stałym nadzorem…

Każdy z nich wyposażony jest w urządzenia 
nawigacji satelitarnej GPS, dzięki czemu zarówno 

FOTO: Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wywozu Odpadów - centrum dowodzenia akcją.



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 5

 -
 J

ES
IE

Ń
 2

01
8

8

pracownicy nadzoru w KOM-EKO, jaki i pracow-
nicy urzędu miasta mają stały wgląd w przebieg 
ich pracy. Mogą obserwować każdy ruch śmie-
ciarki w systemie „on line” z częstotliwością od-
świeżania obrazu co 5 sekund. Dodatkowo funk-
cjonuje system RFID, w którym geokodowaniem 
objęty jest każdy obsługiwany pojemniki. Jest on 
przypisany do danego adresu i konkretnej frakcji 
odbieranych odpadów. W momencie opróżniania 
pojemnika przez śmieciarkę ten fakt jest reje-
strowany przez system. Każde podłączenie po-
jemnika do urządzenia wyładowczego śmieciar-
ki jest odnotowane i można to w razie potrzeby 
zweryfi kować. Jest to skrupulatnie sprawdzane. 
Nie ma więc możliwości odbierania innych odpa-
dów, niż te które powinny być odebrane zgodnie 
z harmonogramem. Nie jest też możliwe miesza-
nie odpadów. 

Można więc powiedzieć, iż w Lublinie, 
przy tym systemie nadzoru, opowieści 
o śmieciarkach, które podjeżdżają na pose-
sję i zabierają za jednym razem wszystkie 
mozolnie segregowane przez mieszkańców 
frakcje odpadów są jedynie „miejską legen-
dą” i barwnym alibi tych, którzy się od se-
gregacji uchylają.

Taka sytuacja jest dziś w rzeczywistości nie-
możliwa. Takie postępowanie natychmiast byłoby 
wychwycone nie tylko przez pracowników KOM-
EKO nadzorujących wykonanie usługi, ale przede 
wszystkim przez pracowników Urzędu Miasta, 
co skończyło by się ukaraniem fi nansowym fi r-
my. System wychwyciłby nawet omyłkową pró-
bę podłączenia pojemnika z niewłaściwą frakcją, 
która nie zakończyłaby się jego opróżnieniem.

Zmagania z wdrożeniem nowego syste-
mu, to jednak przede wszystkim ludzie. 

To prawda, zarówno ci, którzy przygotowu-
ją i planują usługę, jak i ci, którzy ją wykonu-
ją. Dziennie opróżniamy ponad 6 700 pojemni-
ków. W miesiącu samochody przejeżdżają około 
90 000 km. To ciężka i odpowiedzialne praca. 
Samochody wyjeżdżają jeszcze przed szóstą 
rano, tak, aby o szóstej odebrać pierwsze pojem-
niki czy worki. Sam jestem pod wrażeniem kie-
rowców, którzy manewrują w wąskich uliczkach, 
często z braku miejsc parkingowych zastawio-
nych przez mieszkańców autami. Czasem muszą 
też reagować w bardzo nietypowych sytuacjach, 

jak kilka dni temu, kiedy na zgłoszenie Straży 
Miejskiej uwalniali gołębia, który wszedł do osiat-
kowanego pojemnika z frakcją suchą. Załoga sa-
mochodu z urządzeniem HDS musiała delikatnie 
podnieść pojemnik by go opróżnić i uratować 
nieostrożnego ptaka.

Jak oceniasz nową segregację?
Wszyscy się jej uczymy. Mieszkańcy uczą się 

segregować odpady zgodnie z nowymi zasada-
mi, my zaś uczymy się ich sprawnego odbioru. 
Jeśli w tym względzie popełniamy jakieś błędy, 
staramy się je eliminować licząc jednocześnie na 
wyrozumiałość mieszkańców. Są adresy, gdzie 
segregacja przebiega już w oczekiwany spo-
sób, ale są też nieruchomości, gdzie w każdym 
pojemniku, niezależnie od jego przeznaczenia, 
jest ten sam odpad. Segregacja na pewno daje 
o wiele lepsze rezultaty w zabudowie jednoro-
dzinnej, gdzie łatwiej niż w mieszkaniu, w bloku 
wygospodarować miejsce na dodatkowe worki 
czy pojemniki z odpadami. Dodatkowo w zabu-
dowie wielorodzinnej wciąż funkcjonują komo-
ry zsypowe, które nie skłaniają do segregacji. 
Problemem, z którym wszystkim przychodzi się 
mierzyć, jest również niedostosowanie – zwłasz-
cza w starszych osiedlach mieszkaniowych bu-
dowanych jeszcze w latach 70-tych i 80-tych 
– altanek śmietnikowych do obecnego modelu 
selektywnego zbierania odpadów. Każdy dzień 
przynosi jednak zmiany na lepsze. Z każdym 
dniem ten nowy model segregacji funkcjonuje 
efektywniej.

Jubileuszowa pielgrzymka

To była duchowo mocna pielgrzymka – podkreśla ks. 
Mirosław Ładniak, przewodnik pielgrzymki. Ważne 

momenty, takie jak złożenie postanowień czy wejście na Święty 
Krzyż, jeszcze bardziej wpływają na nasze doświadczenia ducho-
we. W 40. jubileuszowej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę wzięło 
udział ponad 2 tys. osób – tyle się zapisało. Kolejne setki pielgrzy-
mów towarzyszyło nam w weekendy. Już od kilku lat, ci którzy nie 
mają możliwości wędrowania przez 12 dni przyjeżdżają w wolnych 
chwilach na szlak i tak w piątki, sobotę i niedzielę oraz na dzień 
wejścia lubelska pielgrzymka „rośnie”. Cieszy fakt, że tak wielu 
chce choć przez chwilę „być” na pątniczym szlaku. Tu też trzeba 
wspomnieć o duchowych pielgrzymach. To nasza czwarta kolumna 
– osoby, które z różnych powodów muszą zostać w domach, oni 
towarzyszą nam modlitwą i fi nansowym wsparciem. Dzięki fun-
duszowi „Idę z Tobą” od lat nie zmienia się cena pielgrzymki oraz 
organizowany jest koncert dla przyjaciół. 

W tym roku na szlaku nie zabrakło wspomnień, to jubileuszowa 
pielgrzymka. Byli tacy, którzy po latach wrócili, by przekonać się 
jak to jest wędrować z rodziną – mężem, dziećmi, mamą. Chyba 
nie było takiej grupy, w której nie byłoby dzieci. Wózki pchane 
były zarówno na przodzie jak i na końcu grupy, a na postojach 
nie brakowało biegających, pełnych sił młodych pątników. Ci do 
Częstochowy dotarli głównie dzięki wytrwałości rodziców, ale też 
licznych cioć i wujków, którzy chętnie zmieniali się przy zajmowa-
niu i zabawianiu dzieci. 

Jeśli chodzi o statystyki, to 40 Lubelska Pielgrzymka wyglądała 
tak - ponad 2 tys. osób zapisanych. 17 grup, 320 km pokonanych 
pieszo. Największą grupą liczącą ponad 210 osób była gr. nr 6, 
najmniejszą 18-tka. 

Tu trzeba jeszcze powiedzieć o tych, którzy „od zaplecza” two-
rzyli pielgrzymkę. To służby, w tym jakże ważna dla sprawnego 
funkcjonowania służba czystości. Od lat uchodzimy za najczystszą 
pielgrzymkę, nie zostawiamy po sobie śmieci, zawsze jest czysto 
wszędzie tam, gdzie odpoczywamy. - To jedna z najważniejszych 
służb, co roku zbierająca worki śmieci. Działają bezszelestnie, są 
wszędzie, gdzie ich potrzebujemy i za to należą się wielkie dzięki 
– mówi ks. Mirosław Ładniak. - Dziękuję zarówno tym, którzy są 
z nami na szlaku oraz tym, którzy umożliwiają im wędrowanie. 
Dziękuje spółce KOM-EKO za obecność na pielgrzymce, życzliwość 
i tak dobrze układającą się od lat współpracę.

Do zobaczenia na szlaku już w sierpniu.

Zespół redakcyjny Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę

12 dni rekolekcji w drodze to okazja do poznania siebie,
zbliżenia się do Pana i umocnienia w wierze.

FOTO: z archiwum pielgrzymki



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 5

 -
 J

ES
IE

Ń
 2

01
8 EK

O
G

A
D

K
A
 N

R
 5 - JES

IEŃ
 2018

1110

Rok 2018 to rok świętowania, bo mija 
100 lat jak odzyskaliśmy niepodle-

głość po 123 latach niewoli. Ta okrągła roczni-
ca skłania do pokazania gospodarki odpadami 
właśnie od strony liczb i wskaźników. Informacje 
statystyczne zawsze pomagają w porównaniach, 
określaniu tendencji czy wyznaczaniu wskaźni-
ków w każdej sferze gospodarki. 

 Jednym z ważniejszych wskaźników 

w gospodarce odpadami jest wskaźnik wytwo-
rzenia odpadów przypadający na mieszkańca 
w ciągu roku (kg/mieszkańca na rok).

Z danych Eurostatu wynika, że w Polsce na 
przestrzeni ostatnich dziesięciu lat wytwarzamy 
ok. 10-12 mln ton odpadów komunalnych rocz-
nie i wskaźnik o którym wcześniej wspomniałem 
wahał się w latach 2006-2016 pomiędzy 272 
a 322 kg/mieszkańca na rok.

Może uda się nam w ciągu następnych dziesięciu lat zmniejszyć 

ilość odpadów o okrągłe 100 kg na mieszkańca rocznie?

100 na 100-lecie
– uwolnijmy się
od odpadów

EKOTEMATY  DR ADAM LESIUK Czy to dużo czy mało? Jak wypadamy w po-
równaniach z innymi krajami? Czy ten wskaźnik 
ulega zmniejszeniu czy jednak ma tendencję 
wzrostową?

Odpowiedzi na te pytania można poszukać 
na poniższym wykresie, który powstał z danych 
przedstawionych przez Eurostat.

Wykres obrazuje zmiany w wielkości wskaź-
nika nagromadzenia odpadów w krajach Unii 
Europejskiej na przestrzeni lat 2006-2016.

 Z wykresu widać wyraźnie, że Polska 
należy do czołówki krajów o najniższym wskaź-
niku, który wynosi tylko 307 kg/mieszkańca. 
Zaskoczenie? Trochę tak, ale możemy być dumni 
z tego faktu tak jak z odzyskania niepodległo-
ści 100 lat temu. Duma tym większa, że w cią-
gu ostatnich 10 lat byliśmy w stanie zmniejszyć 
wielkość tego wskaźnika o ok. 4 %. Może to nie 
jest dużo, ale jak to dobrze wygląda w porówna-
niu do Dani czy Niemiec gdzie wskaźnik w 2016 
roku przekroczył już 600 kg na mieszkańca.

Warto napisać, że w 2016 roku średnia sta-
tystyczna dla Unii Europejskiej wyniosła 484 
kg/mieszkańca i zmniejszyła się w porównaniu 
do 2006 roku o 7,5%. Tendencja jest właściwa 
i bardzo pożądana co przy wprowadzaniu go-
spodarki obiegu zamkniętego dobrze rokuje na 

przyszłość. Jednak są lepsi od nas i dorównanie 
im zajmie nam trochę czasu (oby nie 100 lat).

 Przykładami na „dobrą zmianę” w dzie-
dzinie gospodarki odpadami w zakresie minima-
lizacji jest Japonia, a sztandarowymi miastami 
Kioto i Tokio. W Kioto od 2000 do 2016 roku uda-
ło się zredukować masę wytwarzanych odpadów 
aż o 49 proc! Należy zaznaczyć, że Kioto to taka 
mniejsza Warszawa (1,5 mln mieszkańców), któ-
rą odwiedza olbrzymia liczba turystów (ok. 50 
mln turystów rocznie). Podobną drogą poszło 
Tokio gdzie od 1998 roku zmniejszono wskaźnik 
wytwarzania odpadów z 600 do 300 kg/miesz-
kańca. Okazuje się, że podstawą tego sukcesu 
jest konsekwentna edukacja ekologiczna, która 
zbudowała bardzo wysoką świadomość ekolo-
giczną Japończyków, co skutkuje odpowiednią 
motywacją do selektywnej zbiórki odpadów. 
A jak już jest motywacja to już jest z górki.

 Może z okazji 100-lecia niepodległości 
Polski uda nam się w ciągu następnych dziesięciu 
lat zmniejszyć odpady o te okrągłe 100 kg, bo to 
przecież „tylko” 33% wytwarzanych? Zacznijmy 
już dziś bo to, że będzie ich mniej to na pewno 
będzie dużo więcej dla środowiska i dla nas. 
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„KOM-EKO przyszłości”
konkurs plastyczny dla dzieci
Towarzyszące nam hasło „Razem dla jutra” zobowiązuje do przekazania

naszym dzieciom i wnukom ekologicznego, czystego i zadbanego Lublina. 
Jak za kolejne 25 czy 50 lat będzie wyglądało nasze miasto?
Jak wówczas wspólnie z KOM-EKO będziemy dbać o jego czystość

i troszczyć się o środowisko?

Na podpisane prace w formacie A4 złożone w Biurze Obsługi Klienta
przy ul. Wojennej 3 czekamy do końca listopada 2018 r. 

Najlepsze prace zostaną nagrodzone, opublikowane na łamach EKOgadki
oraz posłużą za motyw na okolicznościowych koszulkach z okazji 25-lecia KOM-EKO.
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Zasiedzenie jest instytucją prowadzą-
cą do nabycia prawa własności na 

skutek upływu czasu. Umożliwia ono, sankcjo-
nując stan faktyczny, usunięcie długotrwałej nie-
zgodności między stanem prawnym, a faktycz-
nym stanem posiadania.

Zgodnie z prawem zasiedzenie nieruchomo-
ści jest możliwe po spełnieniu ściśle określonych 
w przepisach warunków. Osoba władająca nieru-
chomością nieprzerwanie od dwudziestu lat na-
bywa jej własność, chyba, że uzyskała posiada-
nie w złej wierze, wtedy własność nieruchomości 
nabywa po upływie lat trzydziestu. Posiadanie 
przez taką osobę musi ponadto odbywać się 
w sposób samoistny, co oznacza władanie rzeczą 
jak właściciel. Charakter posiadania ocenia się 
oczami osób trzecich, czyli o samoistnym cha-
rakterze posiadania decyduje to, jak inne oso-
by oceniają władanie tą nieruchomością. Jeśli 

posiadacz zachowuje się tak jakby był właścicie-
lem, w szczególności nie daje żadnych sygnałów, 
że jego posiadanie jest zależne od decyzji inne-
go podmiotu, jest on posiadaczem samoistnym. 
Jednym z przejawów posiadania samoistnego 
osoby nie będącej właścicielem nieruchomości 
jest opłacanie przez nią podatków gruntowych 
(rolny, leśny, od nieruchomości). Z drugiej stro-
ny należy pamiętać, że nie jest posiadaczem sa-
moistnym osoba, która włada rzeczą na podsta-
wie umowy, np. umowy dzierżawy.

Bardzo ważną kwestią przy zasiedzeniu nie-
ruchomości jest działanie posiadacza w dobrej 
wierze, gdyż skraca to okres konieczny do zasie-
dzenia o 10 lat, tj. z lat 30 do lat 20. Dobra wia-
ra posiadacza polega na usprawiedliwionym, ale 
błędnym przekonaniu, że przysługuje mu prawo 
do władania nieruchomością, tj. do działania jak 
właściciel.

Pracownicy pytają – radca prawny odpowiada      EWA BANDERSKA

Około 15 lat temu zmarł sąsiad, którego ziemię uprawiam wraz ze swo-
im polem. Szukałem rodziny sąsiada, ale nigdy nikt się nie interesował 
jego losem, a w domu zawsze mieszkał sam.
Czy mogę zasiedzieć jego pole? 

Imię i nazwisko znane redakcji

Nabycie własności 
nieruchomości
przez zasiedzenie

Przenosząc powyższe rozważania prawne na 
stan faktyczny niniejszej sprawy, bezspornym 
jest to, że był Pan posiadaczem samoistnym nie-
ruchomości z pewnością przez 15 lat, od kiedy 
zmarł Pana sąsiad. Nie można jednak stwier-
dzić, na jakiej zasadzie odbywało się korzystanie 
z gruntu przez śmiercią właściciela. Okoliczności 
te należałoby dodatkowo wyjaśnić. Jednocześnie 
nie możemy uznać, iż działa Pan w dobrej wie-
rze, gdyż był Pan świadomy tego, że nie jest jej 
właścicielem. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
ma Pan prawo wystąpić do sądu z wnioskiem 
o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości, jeżeli 
posiada ją Pan przez 30 lat. Dodać można, że 
jeżeli podczas biegu zasiedzenia nastąpiło prze-
niesienie posiadania nieruchomości, to Pan jako 
obecny posiadacz samoistny może doliczyć do 
czasu, przez który sam posiada nieruchomość, 
czas posiadania swego poprzednika. Od wnio-
sku o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości 
uiszcza się wpis stały w wysokości 2000 złotych. 
Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego wła-
ściwego ze względu na położenie nieruchomości.

Masz pytanie do naszego radcy prawnego?
Potrzebujesz porady prawnej?

Napisz - odpowiedź opublikujemy
na łamach EKOgadki.

redakcja @ekogadka.pl
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Czy pracownikom, zatrudnionym przy pracach związanych z odpadami komunalnymi, 
należy zapewnić szczepienia ochronne? 

Jeżeli tak, to jakie rodzaje szczepień?

Kodeks pracy zaznacza, że w razie zatrudniania pracownika w warunkach narażenia na działa-
nie szkodliwych czynników biologicznych pracodawca stosuje wszelkie dostępne środki eliminujące 
narażenie.

W przypadku wystąpienia lub możliwości wystąpienia w środowisku pracy szkodliwego czynnika 
biologicznego, przeciw któremu jest dostępna szczepionka, mają zastosowanie przepisy obecnie obo-
wiązującej ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Przepisy rozporządzenia o wykazie szczepień ochronnych ustalają wykaz stanowisk oraz wykaz 
szczepień ochronnych, które wskazane są do wykonania pracownikom, którzy podejmują pracę lub 
są zatrudnieni na tych stanowiskach.

Zgodnie z załącznikiem do powołanego rozporządzenia, przy czynnościach związanych z usuwa-
niem odpadów komunalnych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi pracodawca powinien 
zapewnić szczepienia przeciw tężcowi, natomiast przy czynnościach polegających na usuwaniu od-
padów komunalnych i nieczystości ciekłych lub konserwacji urządzeń służących temu celowi, szcze-
pienia przeciw:

1) tężcowi,
2) wirusowemu zapaleniu wątroby typu A,
3) durowi brzusznemu.

Przed podjęciem czynności zawodowych pracodawca informuje pracownika, narażonego na dzia-
łanie biologicznych czynników chorobotwórczych, o rodzaju zalecanego szczepienia ochronnego wy-
maganego przy wykonywaniu czynności zawodowych.

WIEDZY NIGDY ZA WIELE     RENATA GŁAZOWSKA

Szczepienia
ochronne

dla pracowników 
Te wynikające z przepisów, czyli obowiązkowe

oraz te finansowane przez pracodawcę z własnej inicjatywy.

WAŻNE!

Koszty przeprowadzania tych szczepień oraz zakupu szczepionek ponosi pracodawca.

Pracownik ma prawo odmówić poddania się szczepieniom, nikt nie ma prawa zmusić pracownika 
do ochrony swojego zdrowia poprzez szczepienia profilaktyczne. Jednak w tym wypadku odpowie-
dzialność za ewentualne zachorowanie spada na pracownika. Pracodawca powinien odebrać od pra-
cownika oświadczenie o jednoznacznej rezygnacji z należnych mu szczepień.

Zaczęła się już jesień, która sprzyja łapaniu wirusów i przeziębień. Przedsiębiorcy decy-
dują się w tym okresie na sfinansowanie swoim pracownikom szczepień przeciwko grypie.

Przepisy kodeksu pracy mówią o obowiązku pracodawcy do ochrony zdrowia i życia pracowników, 
lecz nie ma tu mowy o fundowaniu im szczepień przeciw grypie.

Sfinansowanie przez pracodawcę szczepień chroniących pracowników przed grypą powoduje gene-
ralnie po stronie pracowników powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu i oskładkowaniu.

Wartość szczepionki w miesiącu przeprowadzenia szczepienia należy doliczyć do pozostałych przy-
chodów tej osoby z tytułu umowy o pracę w wysokości ceny zakupu jednej szczepionki. 

Podsumowując:

- w sytuacji, gdy pracodawca będzie zobowiązany - na podstawie obowiązujących przepisów - do 
przeprowadzenia szczepień ochronnych pracowników, gdyż przy wykonywaniu pracy są oni narażeni 
na działanie szkodliwych czynników biologicznych, otrzymanie takiego świadczenia nie spowoduje 
uzyskania przez nich przysporzenia,

- jeśli natomiast obowiązek sfinansowania przez pracodawcę świadczeń w postaci szczepień 
ochronnych nie wynika z przepisów prawa, tzn. gdy pracodawca finansuje tego typu wydatek z wła-
snej inicjatywy, to wartość tych świadczeń pracodawca powinien opodatkować i oskładkować. Ich 
wartość jest bowiem wówczas dla pracownika przychodem ze stosunku pracy.
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tylko między pracę i bieganie. Postawiłam sobie 
poprzeczkę wysoko, starałam się wykorzystać 
każde wolne 5 minut. Przychodziłam do pracy 
z butami, z ubraniami do biegania by swój zało-
żony cel 50-60 kilometrów wybiegać. Wszystko 
co się wydarzyło przez ten czas mówiło mi  - bę-
dzie ciężko.

Maraton to…
To 42 km 195 m niesamowitych emocji, ener-

gia, radość, mimo wielkiego zmęczenia, moty-
wacja i przyjaźń. To wielkie przeżycie, emocje 
na mecie - bezcenne. Warszawa to miejsce gdzie 
biegać przyjeżdżają ludzie z całej Polski i całego 
świata, ponad 8000 biegaczy. Trochę niesie ad-
renalina, trochę nogi. Taki dystans bardziej bie-
gnie się sercem, głową, siłą charakteru niż no-
gami, bo po 35-tym kilometrze jest to niezwykle 
ciężkie. Ostatnie 200 metrów biegnie się, i bie-
gnie, i biegnie… jakby ten bieg miałby się nigdy 
nie skończyć. Na koniec jest pełnia szczęścia, łzy 
w oczach, ogromne wzruszenie. Zrozumie tylko 
ten kto to zrobił….a w zasadzie kto przygotowy-
wał się by to zrobić ….kilometry, godziny, kilogra-
my, kalorie, wyrzeczenia, determinacja, wytrwa-
łość. Ten pierwszy maraton przebiegłam razem 
z córką, którą sama zaszczepiłam bieganiem.

Plany biegowe na przyszłość…
Bieganie jest na tyle wciągające, że zaczyna-

łam od przebiegnięcia kilometra, później pięciu, 
dziesięciu, potem był pierwszy półmaraton, teraz 
maraton a za rok, jak będę trenowała – a ta-
kie jest założenie – chciałabym pobiec maraton 
w Rzymie i może jakieś górskie ultra 48 km 
może więcej, zobaczymy gdzie mnie to bieganie 
zaprowadzi.

Bieganie to….
Bieganie daje mi poczucie wolności. To le-

karstwo na zmartwienia i wszechobecny stres.  
Myślę, że  dużo już osiągnęłam ale jest we mnie 
apetyt na więcej.  Na pokonywanie swoich sła-
bości, na osiągnięcie tego, co dziś wydaje się 
niemożliwe. Teraz już wiem, że niemożliwe nie 
istnieje, to tylko stan naszego umysłu.

NASZE PASJE

Biegnąca
Agata
O miłości do biegania
rozmawiamy z Agatą Żuk
– Zastępcą Kierownika Zakładu Wywozu Odpadów
ds. obsługi klienta w firmie KOM-EKO.

Skąd pomysł na bieganie?
Prosto z Facebooka. 

Podglądałam wpisy koleżanki, 
która biega, która jeździ na 
zawody. Bardzo mnie zain-
spirowała, choć całe życie 
myślałam, że mogę upra-
wiać różne sporty, ale na 
pewno nie biegać. W szkole 
nienawidziłam biegania, ale 
ponieważ widziałam jak wiele 
dzięki bieganiu dzieje się w życiu 
mojej koleżanki postanowiłam spróbo-
wać. Pierwsze kroki były ciężkie. Ciężko było 
przebyć pierwsze pięć kilometrów, trochę bie-
gnąc, trochę idąc. Ale okazało się, że w Lublinie, 
jest możliwość biegania z ludźmi, którzy mają tą 
samą pasję. W ten sposób poznałam ludzi, któ-
rzy w ramach projektu realizowanego z budżetu 
obywatelskiego biegają w „Aktywnym Lublinie”. 
Treningi są we wtorki z przemiłym człowie-
kiem lat „70 plus”, który wciąż aktywnie biega. 
Ostatnio mieliśmy wspólny 30-kilometrowy bieg 
w górach. Jurek jest niesamowitą osobą, przy-
ciąga do siebie osoby w każdym wieku i zaraża 
ich swoją pasją.

Jak długo już trwa ta przygoda?
Moja przygoda z bieganiem, tak napraw-

dę zaczęła się dwa lata temu. Odkąd zaczęłam 

trenować moim marzeniem 
było przebiec maraton, ale 

dwa lata temu wydawało się 
to nierealne. Rok temu po 
przebiegnięciu pierwszego 
półmaratonu pojawiła się 
myśl, że może bym dała 
radę i warto spróbować. 

Do maratonu jednak trzeba 
się przygotować wyjątkowo. 

Trzeba poświęcić na to dużo 
czasu, trenować przynajmniej 

trzy, cztery razy w tygodniu, wybie-
gać około 50-60 kilometrów tygodniowo. 

To dużo, gdy się pracuję, ale jak widać jest to 
zrobienia. 

Bieganie to pasja na cały rok?
Trenujemy cały rok. W zimie więcej zajęć 

jest na sali, tym niemniej staram się dwa, trzy 
razy w tygodniu zrobić około 10 kilometrów. 
Oczywiście najłatwiej jest wygospodarować ten 
czas w weekend. 

Ten wymarzony, pierwszy maraton był 
w tym roku?

Marzeniem chyba każdego biegacza jest 
zmierzyć się z królewskim dystansem i udało 
się .Ciężko na to pracowałam przez ostatnie trzy 
miesiące – lipiec, sierpień i wrzesień dzieliłam 
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Roztoczańska 
przygoda

WYWIAD

O tym jak można łączyć pasję
do koni z umiłowaniem przyrody

rozmawiamy z Przemysławem Smykiem
– sekretarzem Roztoczańskiej Konnej

Straży Ochrony Przyrody.
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Skąd pomysł by poświęcać swój wolny czas na rzecz ochro-
ny przyrody? Skąd wzięła się Roztoczańska Konna Straż 
Ochrony Przyrody?

Nasze stowarzyszenie wywodzi się z Akademickiego Klubu 
Jeździeckiego, który powstał w latach sześćdziesiątych i skupiał 
studentów lubelskich uniwersytetów. W 1983 kilku z nich pojecha-
ło w Bieszczady na zaproszenie istniejącej tam wówczas pierwszej 
konnej straży ochrony przyrody by wziąć udział w akcji patrolowania 
Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Zobaczyli jak to się odbywa i za-
inspirowani wrócili do Lublina. Tu chcieli ów pomysł w jakiś sposób 
wykorzystać. Wybór padł na istniejący od 1974 roku Roztoczański 
Park Narodowy, który w tym samym czasie próbował przyciągnąć do 
siebie wolontariuszy. Pierwsza akcja straży na Roztoczu miała miej-
sce w 1984 roku. Niestety była to akcja piesza. W kolejnych latach, 
konie używane podczas akcji letniej były wypożyczane z rzeźni. Były 
przeznaczone na rzeź, więc w ten sposób udawało się przedłużyć im 
życie. Ponieważ konie nie były zajeżdżone, nim można było wyruszyć 
na patrole, najpierw na Roztoczu poświęcano czas na ich przygo-
towanie pod siodło. Sam sprzęt, którego używano też był wówczas 
prowizoryczny. Chodzono po wsiach, rozpytywano o siodła, jeżdżono 
na czym kto miał. Wszystko w tych pierwszych latach opierało się na 
niezwykłym wprost zapale i chęciach. 

Na czym polega praca strażnika „Roztoczańskiej Konnej”?
Cały czas działamy razem ze strażą parkową. Nasze konne pa-

trole mają charakter interwencyjno-informacyjny. Napominamy, gdy 
ktoś zboczy ze szlaku. Z reguły turyści to rozumieją i wracają na 
właściwe ścieżki. Bardzo rzadko, zdarza się, że turyści idą w zapar-
te. W takich sytuacjach dzwonimy po straż parkową i wtedy już nie 
ma dyskusji. To my jesteśmy formą upomnienia, a jeśli upomnienie 
nie działa pozostaje mandat. A w Parku mandaty są dosyć wysokie. 
Zbaczanie ze szlaku, to chyba najczęstsze wykroczenie, z jakim się 
spotykamy. Często spotykamy też grzybiarzy czy zbieraczy jagód, 
którzy wbrew zakazom wchodzą do rezerwatu. Próbują wtedy zalec 
z pełnymi koszykami nieruchomo w jakimś rowie myśląc, że ich nie 
dostrzeżemy. Jeszcze w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych 
zakaz zbierania runa leśnego spotykał się z pretensjami mieszkań-
ców, którzy mówili, iż od zawsze to były ich lasy i nikt im tego nie 
zakazywał. W tamtych czasach dość powszechne było też kłusownic-
two i kradzieże drewna. To był naprawdę trudny czas dla chłopaków 
z „Roztoczańskiej Konnej”. Dochodziło nawet do sytuacji, gdy strzela-
no do nich z ostrej amunicji, zatruwano im studnie przy leśniczówce, 
były podpalenia. Te czasy na szczęście minęły. Ludzie się oswoili się 
z istnieniem Parku i straży. Turyści zwracają się do nas z pytaniami 
gdzie warto wędrować, co wolno robić a czego nie, jesteśmy wtedy 
taką konną informacją turystyczną. Organizujemy akcje sprzątania 
lasów, wspomagamy akcje liczenia zwierząt. Czasami zdarza się nam 
szukać zagubionego turysty.
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W naszej rozmowie padło słowo 
„leśniczówka”…

Od zawsze za letnią bazę naszych strażników 
służy leśniczówka Dębowiec położona w północ-
nej części Roztoczańskiego Parku Narodowego. 
Zwaną również leśniczówką Krzywe, lub - od 
nazwiska ostatniego gajowego, Józefa Lotza 
- Locówką. Przez pierwsze cztery akcje letnie 
strażnicy dzielili gajówkę z panią Wandą, żoną le-
śniczego nazywaną „babcią Lotzową”. Mieszkała 
tam, w takich warunkach, w jakich i dziś my tam 
gospodarujemy, tzn. bez dostępu do prądu, bez 
bieżącej wody. W okresie wojny, jak i w pierw-
szych latach po 1945 roku leśniczówka Dębowiec 
leżała na szlaku partyzanckim. W lasach od 
Janowa Lubelskiego po Roztocze operowały od-
działy AK i NSZ. Ślady tych zdarzeń odnajdujemy 
bez przerwy. Konie mają to do siebie, że czę-
sto grzebią kopytami w ziemi tworząc klepiska, 
w których mogą się wytarzać w piachu. Przy tej 
okazji bez przerwy ziemia oddaje łuski, metalo-
we okucia.

Na Roztoczu jesteście w okresie letnim?
Od końca czerwca, do końca września. Wtedy 

stacjonujemy w leśniczówce. Jesteśmy trochę 
taką szkołą przetrwania. Tak jak powiedziałem, 
nie ma tam ani prądu, ani bieżącej wody. Nie 
ma zasięgu telefonów komórkowych. Cały dzień 
toczy się według naturalnych pór dnia. Musisz 
wstać o godzinie piątej, zrobić obrządek wokół 
konia, później go napoić, poczekać 40 minut, 
później dać mu do jedzenia marę owsa, znów 
odczekać, dać objętościowej paszy, wyczyścić, 
i wtedy jest on już pełen energii i może iść na pa-
trol. Patrole wychodzą czasem dwa, czasem trzy 
razy dziennie. Kiedyś były patrole dwudniowe, 
ale ze względu na konie, staramy się by trwały 
maksymalnie do 8-9 godzin. Kilometrowo mogą 
one mieć i 30, i 15 km w zależności od interwen-
cji. Jest to fizyczna praca, ale dająca satysfak-
cję, że robi się coś dla Roztoczańskiego Parku 
Narodowego, dla przyrody. Jesienią wracamy 
do Lublina, do stajni przy ulicy Abramowickiej. 
W okresie roku akademickiego, w weekendy 
prowadzimy patrole w okolicach lasów Stary Gaj 
i Dąbrowa.

Praca w parku daje możliwość stałego 
obcowania z przyrodą….

W naszej leśniczówce mamy możliwość 

przebywania w towarzystwie popielic. Dają 
nam popalić, bo prowadzą nocny tryb życia. 
W piwnicy leśniczówki zimują też nietoperze. 
Jeśli chodzi o walory przyrodnicze Roztocze jest 
bardzo bogate. Obok nas w rezerwacie żyją ry-
sie, choć nigdy nie udało się nam ich spotkać. 
Podczas patroli spotykamy natomiast wilki. 
Choć nie watahy, a tylko pojedyncze osobniki, 
to jest to niebezpieczne, bo wilk budzi w koniu 
lęk, podenerwowanie, niepokój i chęć ucieczki. 
Zresztą nocą wycie wilków jest wszechobecne. 
Kiedy wychodzisz by sprawdzić obejście wokół 
leśniczówki, sprawdzić czy jakiś koń nie uciekł, 
a wilk zawyje z lasu, ciarki przechodzą po ple-
cach. W Parku mamy też do czynienia z koni-
kami polskimi. Ich hodowla jest ogrodzona, ale 
zdarza się im uciekać. Gdy poczują zew wolności 
i przesadzą ogrodzenia naszym zadaniem jest je 
wyłapać. Ostatnio mieliśmy okazję łapać siedem 
ogierków, które uciekły z rezerwatu. By przypro-
wadzić je do ich matczynej zagrody łapaliśmy je,  
co prawda nie na lasso, ale na uwiąż. 

Konie lubią przebywać w lesie?
Na patrolu, w naturalnym środowisku koń 

zażywa ruchu, który jest dla niego najważniej-
szy. Nie zastąpi go bieganie na ujeżdżalni, ruch 
po kole, który dla koni nie jest naturalny, a co 
więcej jest dla niego obciążający psychicznie. 
Patrole dają okazję do przemierzania dłuższych 
dystansów.  Galop jest dla nich wyzwoleniem. 
Jest sposobem na ustalenie hierarchii w stadzie. 

Staracie się łączyć dbałość o przyrodę 
z tradycją kawaleryjską…

Stowarzyszenie przyjęło w 1989 roku imię 25. 
Pułku Ułanów Wielkopolskich. Nieprzypadkowo, 
bo właśnie na Roztoczu pod Krasnobrodem 23 
września 1939 roku pułk zwycięsko starł się 
z niemiecką kawalerią i było to prawdopodobnie 
ostatnie starcie kawaleryjskie na lance i szable. 
Nasi starsi koledzy zafascynowani historią, mieli 
jeszcze okazję spotykać uczestników tych wyda-
rzeń, którzy przyjeżdżali co roku na organizowa-
ne 23 września w Krasnobrodzie obchody święta 
pułku. Weteranom bardzo zależało, aby nazwa 
pułku przetrwała i trafiła do organizacji takiej jak 
nasza, zrzeszającej ludzi młodych, z pasją i ko-
chających konie. Bo cóż znaczy ułan bez konia. 
Oficjalnie imię 25. Pułku Ułanów Wielkopolskich 
zostało nadane Roztoczańskiej Konnej w 1991 
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roku przez Koło Pułkowe w Warszawie. Nie je-
steśmy więc grupą rekonstrukcyjną. Prawo do 
używania tej nazwy, noszenia barw pułkowych 
i odznaki mamy nadane przez ostatnich żyjących 
oficerów pułku. Prawo do noszenia odznaki jest 
dla strażnika najwyższym wyróżnieniem, a moim 
zdaniem jest ona również jedną z najładniej-
szych kawaleryjskich odznak pułkowych.

Czy w związku z kultywowaniem tej tra-
dycji ułańskiej obecne są w stowarzyszeniu 
jakieś stopnie, szarże?

Nie, z szacunku do ułanów, którzy nada-
li nam prawo do noszenia barw pułkowych nie 
chcemy tego robić. Przyznawanie sobie stop-
ni, medali i odznaczeń za to, że ktoś coś zro-
bił dla stowarzyszenia, to coś niewspółmierne-
go do tego, co kiedyś robili ułani. Pułk powstał 
w roku 1920, uczestniczył w walkach z Armią 
Konną Budionnego podczas wojny polsko-bol-
szewickiej, we wrześniu 1939 roku wchodził 
w skład Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. 
W okresie dwudziestolecia międzywojennego 

jego jeźdźcy reprezentowali Polskę na licznych za-
wodach hippicznych. W 1936 roku na Igrzyskach 
Olimpijskich w Berlinie rotmistrz Henryk Leliwa-
Roycewicz zdobył wraz z polską drużyną srebrny 
medal w konkurencji WKKW. Później, w czasie 
Powstania Warszawskiego rotmistrz dowodził ba-
talionem „Kiliński”, który zasłużył się m.in. zdo-
byciem budynku PAST-y. Tak więc, nie nadajemy 
sobie stopni i orderów. W straży funkcjonuje je-
dynie tytuł komendanta i kwatermistrza. Nie na-
zywamy siebie również ułanami. Nie podoba nam 
się współczesne nadużywanie tej nazwy. 

Nosicie za to mundury…
Zawsze podczas służby musimy być pod 

mundurem, bo tego wymaga statut stowarzy-
szenia. Łącząc dwie tradycje mamy też dwa ro-
dzaje mundurów: leśny używanych na patrolach 
(składa się z tzw. leśnej olimpijki, bryczesów 
i oficerek) oraz ubierany na uroczystości mun-
dur kawaleryjski wzorowany na umundurowaniu 
wyjściowym używanym w 25. Pułku Kawalerii 
w sierpniu 1939 roku. Ten drugi składa się 
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z rogatywki z czerwonym otokiem, kurtki mun-
durowej z umieszczonymi na kołnierzy propor-
czykami w barwach biało-czerwonych z niebieską 
żyłką po środku, bryczesów i czarnych ofi cerek. 

W strojach kawaleryjskich można zoba-
czyć konnych strażników…

… przede wszystkim podczas tych najważ-
niejszych uroczystości państwowych, czyli 3 
maja i 11 listopada. Jeszcze się nie zdarzyło, by-
śmy nie pojawili się na nich w Lublinie. Nie każ-
dy o tym wie, ale zawsze spotykamy się dzień 
wcześniej, czyścimy cały sprzęt, czemu towarzy-
szy śpiewanie piosenek. Samo troczenie zgodnie 
z regulaminem wojskowym zajmuje kilka godzin, 
bo na defi ladzie każdy wyglądać ma jak od linijki. 
Oprócz dowódcy, bo ten ma wyglądać najładniej. 

Roztoczańskim strażnikom zdarzyło 
się również brać udział w kawaleryjskiej 
szarży…

Pomagaliśmy przy realizacji takich fi lmów jak 
„Ogniem i mieczem” czy „Bitwa Warszawska”. 
Bierzemy też udział w rekonstrukcjach histo-
rycznych, z których najważniejsza dla nas jest 
rekonstrukcja bitwy pod Komarowem, gdzie spo-
tykamy się w sile prawie 300 koni. W 2015 roku 
Bogusław Wołoszański realizował odcinek cy-
klu „Sensacje XX wieku” poświęcony tej bitwie. 
Oczywiście nie sposób dziś zgromadzić kilka ty-
sięcy koni, ale udział w scenie szarży 300 koni, 
to przeżycie, które pamięta się do końca życia.

Służba w Roztoczańskiej Konnej Straży 
Ochrony Przyrody to pasja, która wiąże na 
całe życie?

Ci, którzy tworzyli naszą organizację w 1984 
roku, dalej są z nami, dalej jeżdżą na patrole. 
To rzeczywiście pasja, która łączy na całe ży-
cie. Często bardzo dosłownie. Wielu chłopa-
ków ze Straży znalazło swoje przyszłe małżonki 
w Akademickim Klubie Jeździeckim, w którego 
działalność jesteśmy zaangażowani. Co ciekawe 
prowadząc tam kursy jeździeckie dla studentów, 
obserwujemy, że do jazdy konnej liczniej gar-
ną się dziewczyny. W Straży służyć, nie mogą. 
Ułani 25. Pułku zastrzegli, iż w kawalerii nie było 
dziewczyn. 

Najważniejsza w służbie strażnika 
„Roztoczańskiej Konnej” jest….

Najważniejszą rzeczą jest zawierana przy-
jaźń, koleżeństwo, wzajemna pomoc. Oczywiście 
w grupie mężczyzn zdarzają się różne osobowo-
ści. Mogą czasem na siebie narzekać, ale zawsze 
sobie pomogą. W okresie kandydackim uczymy 
przyszłych strażników jazdy konnej (ćwiczenia 
z koniem prowadzone są wg regulaminu wojsko-
wego), wiedzy o ochronie przyrody, znajomości 
historii i tradycji kawaleryjskiej, ale bardzo nam 
zależy by podczas kursu zrozumieli, że najważ-
niejsze jest koleżeństwo. To więzy, które łączą 
nas na całe życie. 
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O życiu i zwyczajach bobrów oraz ich koegzystencji z człowie-

kiem rozmawiamy z panem Wojciechem Misiukiewiczem – pra-

cownikiem Wigierskiego Parku Narodowego, z wykształcenia 

leśnikiem, z zamiłowania fotografem i obserwatorem przyrody.

ADAM PRZYSTUPA

BOBRY

Okazją do naszej rozmowy, jest pięk-
ny album Pana autorstwa wydany przez 
Wydawnictwo Bernardinum a zatytułowa-
ny „Bóbr pracowity mąciwoda”. Książka 
w zajmujący sposób napisana i pięknie zi-
lustrowana traktuje o zwierzętach, które 
w czasach mojego dzieciństwa uchodziły za 
niezwykle rzadkie, niedostępne, niemal le-
gendarne. Takie, które można zobaczyć je-
dynie na ilustracji czy w parku narodowym. 
Tymczasem dziś bóbr na naszych oczach 
stał się zwierzęciem bardzo powszechnym.

Jesteśmy w podobnym wieku, więc punkt 
odniesienia mamy podobny. Bóbr, który nie-
gdyś znalazł się na granicy zagłady, dziś rze-
czywiście rozprzestrzenił się na terenie całego 
kraju. Bobrami zajmuję się od dwudziestu lat. 
I w ujęciu badawczym i odławiając a następnie 
przesiedlając ze stanowisk konfl iktowych. Muszę 
przyznać, że w tej chwili podobnego zagęszcze-
nia populacji bobrów co Polsce, nie ma w całej 
Europie. Prawdopodobnie na świecie również. 
Ekstremalna ochrona zakończyła się całkowitym 

sukcesem, jeśli chodzi o przywrócenie tego ga-
tunku. W ujęciu symbolicznym często mówiąc 
Polska, myśli się żubr.  Tymczasem trzeba by po-
wiedzieć – myśli się Polska, widzi się bóbr. Bóbr 
zasiedlił wszystkie obszary, które są dla niego 
dostępne. 

Bobry są nierozerwalnie związane 
z Polską historią i kulturą…

Przypomnijmy sobie scenę z „Krzyżaków” 
z Jagienką, polującą na bobra by jego tłuszczem 
próbować leczyć rany. Pożytki płynące z bobrów 
doceniano już od średniowiecza i właśnie one 
z czasem przypieczętowały ich los. O tym jak 
cennym zwierzęciem był bóbr w wiekach średnich 
świadczy powoływanie funkcji mistrza bobrowe-
go, który był odpowiedzialny za ich ochronę. 
Bobrownicy strzegli żeremi i odławiali pewną 
liczbę bobrów, dostarczając władcy ich skóry, łój 
i mięso. Początkowo bowiem polowanie na bobry 
zarezerwowane było tylko dla władcy, co gwaran-
towało ich ochronę. Z czasem ulegało to zmianie. 
Wspomnieć tu jednak należy o próbach prawnej 
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regulacji ochrony tego gatunku podejmowanych 
przez Jagiellonów. Przetrzebienie populacji przez 
polowania przyniósł wiek XVIII i XIX. 

Wyjaśnijmy, na czym polegały owe 
pożytki.

Skóry i futra bobrowe były tak cenne, że sta-
nowiły kiedyś walutę. Aż do XIII wieku posia-
danie skóry bobra musiało wynikać z darowizny 
księcia. Ktoś, kto nabył ją w inny sposób był su-
rowo karany jak kłusownik. Futro bobrowe ma 
niezwykle błyszczący, miękki włos. Jest również 
niezwykle gęste. Jak podaje literatura – ja tego 
nie liczyłem – na 1 cm2 bobrowej skóry znajdu-
je się 34 000 włosów. Doceniano również mięso 
bobra. Co ciekawe ze względu na ogon pokryty 
naskórkiem przypominającym rybią łuskę mię-
so tych gryzoni spożywano niegdyś w czasie po-
stów. W niektórych krajach do tej pory, mięso 
bobra traktowane jest jako lecznicze. Co oczywi-
ście jest bzdurą, bo mięso nie może być leczni-
cze, może być tylko zdrowe.

 A jest?
Kiedyś uczestniczyłem w konferencji nauko-

wej, podczas której referowano przydatności do 

spożycia mięsa bobrowego. Okazało się, że w ze-
stawieniu z wieprzowiną czy wołowiną jest ono 
bezkonkurencyjne. Ma niewiele cholesterolu, 
zawiera dużo żelaza i wielonasyconych kwasów 
tłuszczowych. Jest również bardzo natlenione, 
bo też bóbr przebywając w środowisku wodnym 
podczas oddychania wymienia 75% powietrza 
z płuc dotleniając swoje mięśnie, podczas gdy 
np. człowiek jedynie 15%. 

To nie jedyne pożytki, które powodowa-
ły, że bobry stały się celem polowań…

Za niezwykle cenne uważano strój bobrowy, 
czyli kastoreum. Kastoreum przypisywano róż-
ne wartości lecznicze, często jako panaceum. 
Żołnierze Piotra I leczyli nim rany, faraonowie 
płacili majątek po to by leczyć nim męskie do-
legliwości. Z wykorzystaniem stroju bobrowe-
go leczono też ludzi, którzy ulegli napromie-
niowaniu podczas awarii elektrowni atomowej 
w Czarnobylu. Trudno mi ocenić, jakie jest jego 
prawdziwe oddziaływanie, w każdym razie wie-
rzy się, że ma wspomagać aktywność człowie-
ka. Wspomnieć też należy o bobrowych zębach, 
czyli strugach. Są niezwykle twarde, ścinają naj-
twardsze gatunki drzew, stąd można było przy 
ich użyciu obrabiać różnego rodzaju materiały. 
Indianie z plemienia Mohawk wierzyli, że jeśli 
matka wrzuci ząb bobrowy do rzeki, wówczas 
noworodek będzie miał zdrowe zęby. Używano 
go też jako amuletu. 

Skoro jesteśmy przy bobrowych stru-
gach powiedzmy czym żywią się bobry.

Bobry są oczywiście wyłącznie roślinożerne. 
Podobnie jak jeleń czy łoś, bóbr rozsmakował się 
w osice. Innym poszukiwanym przysmakiem są 
różne gatunki wierzby, rzadziej bardziej żywicz-
na olcha. Najmniej chętnie sięga do gatunków 
iglastych czyli sosny, świerka, jałowca, chociaż 
obserwowałem rodziny bobrowe, które wycina-
ły całe młodniki sosnowe, aby mieć budulec na 
żeremie czy na tamę bobrową. Roślinność nie 
jest pokarmem energetycznym, dlatego bóbr 
zjada około 330 kg rocznie. Nie są to tylko kora, 
pąki i liście drzew. Latem bóbr prawie wyłącz-
nie korzysta z roślinności zielnej, ale też z pło-
dów rolnych. Jesienią ubiegłego roku odławiałem 
by przesiedlić rodzinę bobrową, która z braku 
wierzby weszła w szkodę wycinając ogromne 
połacie kukurydzy. Bobry zrobiły z niej magazyn 

pokarmowy na zimę i tamę bobrową. Zdarzyło 
mi się szacować szkody wyrządzone przez bobry 
w burakach czy zbożu. Niedawno miałem też do 
czynienia z leśniczym, który narzekał, że bobry 
forsują mu płot, wchodzą do sadu i korzystają 
z jabłek. Nie szło mu już o te jabłka a o uszko-
dzony płot, przez który wychodziły mu na ze-
wnątrz posesji psy. Naprawiał go a bobry znów 
go dziurawiły. Wreszcie poszedł po rozum do gło-
wy - zbierał jabłka i wysypywał je nad rzeką za 
płotem. Miał spokój, płot przestał być cięty. Do 
momentu aż jabłka się skończyły. 

Jak rozumiem bobry zjadają młode pędy, 
natomiast większość tych ściętych drzew to 
drzewa ścięte na budowę tam i żeremi. 

Dla jasności, bóbr tak jak i inne zwierzęta 
nie zjada celulozy. Więc aby zimą dostać się do 
zielonej części korowiny, musi powalić całe drze-
wo, zjada zaś niewielką jego część. Reszta wy-
korzystywana jest na żeremie i tamy. Stąd tak 
naprawdę wynika nieszczęście tego gatunku. 
Nazbierać dla każdego członka bobrowej rodzi-
ny kilogram zielonego pokarmu dziennie to duży 
kłopot. W związku z tym bóbr musi żerować na 
dużej ilości roślinności drzewiastej.

Jak duża jest bobrowa rodzina?
Największa jaką spotkałem miała 12 osobni-

ków. Natomiast przyjmuje się, iż statystyczna 
rodzina bobrowa liczy 4 osobniki.

Jak długo taki mały bóbr pozostaje przy 
rodzicach?

Do trzech lat, potem jest boleśnie przepędza-
ny by się usamodzielnił. Bobry są nastawione 
wobec siebie w rodzinie bardzo rodzinnie i przy-
jacielsko,  natomiast wobec innych przedstawi-
cieli gatunku są agresywne. Swoje terytorium 
znakują strojem bobrowym. Jeżeli zapach kasto-
reum należącego do przedstawiciela innej rodzi-
ny pojawi się na ich terenie są agresywne. Gdy 
odławiamy bobry często oglądamy pozabliźniane 
rany, pocięte kielnie, brakujące kawałku uszu. 
Wylizują się z tego, ale nie sądzę by były to rany 
na skutek małżeńskiej kłótni. 

Można by sądzić, iż bobry na lądzie to 
zwierzęta niezdarne i ociężałe…

Rzeczywiście lepiej czują się w wodzie. Dobrze 
pływają i nurkują. Bóbr na lądzie, idąc po terenie 
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prace melioracyjne budując tamy. Ta największa, 
w kanadyjskim stanie Alberta ma aż 850 metrów 
długości.

Czytając „Bobra pracowitego mąciwo-
dę” zwróciłem uwagę na bardzo symbo-
liczny fragment Pana opowieści, w którym 
przyrównuje Pan swoich bohaterów do 
repatriantów.

Po II wojnie światowej, po konferencji jał-
tańskiej w wyniku zmiany granic, ostoje na-
szych bobrów zostały poza granicami kraju 
i trzeba je było ponownie sprowadzić i osiedlić. 
Kupowaliśmy je od Związku Radzieckiego 
z Woroneża, ale również powoli, wodami rzek 
migrowali do kraju bobrowi tułacze z dawnych 
północno-wschodnich rubieży II Rzeczpospolitej. 
Przybywali na Suwalszczyznę a stąd myśliwi 
i pracownicy Polskiej Akademii Nauk przenosili je 
na inne tereny. Najpierw Wielkopolska, później 
Bieszczady. Także śmiało je można nazwać re-
patriantami. Powolutku, powolutku zasiedlały ku 
uciesze ludzi coraz to nowe obszary. Bardzo do-
brze się do nich odnoszono. Każde pojawienie się 
gatunku w obszarze wzbudzało ogromna sympa-
tię. Jeszcze dwadzieścia lat temu, kiedy zaczyna-
łem pracę, pojawienie się bobra pod domem to 
było wydarzenie, dziś jest już kompletnie inaczej 
odbierane.

Po tylu latach obcowania z bobrami zdą-
żył się Pan z nimi zaprzyjaźnić?

Oczywiście. Mam do tego gatunku ogrom-
ną atencję, ogromny szacunek. Bóbr to zwierzę 
bardzo pracowite, fantastyczny architekt. To ga-
tunek środowiskotwórczy. Gdybyśmy postawili 
na szalach wagi z jednej strony szkody wyrzą-
dzane przez bobry (a te rzeczywiście występu-
ją), zaś z drugiej pozytywne elementy płynące 
z ich obecności, okazałoby się, że nawet z eko-
nomicznego punktu widzenia te drugie są więk-
sze. Wobec realnego problemu deficytu wodnego 
w naszych lasach mamy naturalnego sprzymie-
rzeńca, który nam tę wodę gromadzi. Oczywiście 
bóbr nie zawsze pojawia się tam, gdzie sobie 
tego życzymy i doszliśmy w tej chwili do takie-
go stanu, który wymaga chyba uregulowania li-
czebności. Przynajmniej lokalnie. Wkładam dużo 
energii by te zwierzaki ratować, przenosić, prze-
siedlać, wypuszczać na nowe tereny. Tylko tych 
nowych terenów nie ma. Wypuszczamy odłowio-
ne bobry od Nowaka do Kowalskiego. Myślę, że 
jest ich w Polsce ponad 100 tysięcy. Nigdzie nie 
ma takiego zagęszczenia występowania bobra 
w Europie, nigdzie nie jest tak traktowany jak 
w Polsce.

otwartym porusza się bardzo ociężale. Natomiast 
– sam byłem tym zaskoczony - bóbr jest bar-
dzo skoczny. W momencie kiedy jest zagrożo-
ny, odbija się tylnymi łapami i potrafi skoczyć na 
odległość dwóch metrów, ewentualnie uderzyć 
w człowieka. Pamiętajmy o tym, że jest to zwie-
rzę bardzo silne. Nie wszyscy wiedzą, ale bóbr 
jest cięższy od sarny. Także nachalny kontakt 
z bobrem może być nieprzyjemny. Pamiętam ta-
kie zdarzenie, w pierwszym okresie mojej pracy 
z bobrami, kiedy zaskoczone zwierzę, na które 
niemal nie wszedłem skoczyło i uderzyło mnie 
w nogi. Byłem zdumiony, że ten wolny i ociężały 
„misio” potrafi w razie potrzeby być tak bardzo 
sprawny i szybki. 

 
Bóbr to przede wszystkim niezwykły 

budowniczy…
To prawda. Myślimy bóbr, widzimy żeremie. 

Choć tak naprawdę większość tych zwierząt za-
mieszkuje nory wykopane w ziemi. Wszystko 

zależy od środowiska, w którym zdecydowały 
się osiedlić. Nory lokalizuje w skarpach rzek, je-
zior i stawów. Wejście do nory zawsze znajduje 
się pod wodą, kiedy więc poziom wody w rzece 
opadnie musi zbudować kolejne wejście. Woda 
przybiera, woda opada i w ten sposób tworzy się 
swoista pajęczyna nor o długości nawet kilkuset 
metrów. Równie rozbudowane są żeremia. Gdy 
zajrzymy do publikacji poświęconych bobrom, 
zwykle opisuje się je, jako złożone z wejścia, 
przedsionka i komory. Tymczasem tych komór 
gniazdowych może być kilka, są one posadowio-
ne piętrowo. Zdarza się tak, że żeremia bobro-
we są budowane obok siebie, rozbudowywane 
przez lata a następnie łączone. Największe żere-
mie jakie widziałem miało około 20 metrów dłu-
gości i 5 metrów wysokości. To było lata temu 
w miejscowości Przerośl. Ta rodzina musiała tam 
funkcjonować przez dłuższy czas. Aby zapewnić 
sobie komfort zamieszkania i nie być zależnym 
od wahań poziomu wody, bobry prowadzą też 

Album dostępny 
jest w księgarni internetowej:

www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl
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Rok 2018 ma szczególne znaczenie dla historii 
Polski. Jesienią przypada setna rocznica odzyska-
nia niepodległości kraju. Fakt ten ma dla współ-
czesnych wymiar symboliczny. Dla minionych 
pokoleń zdarzenia sprzed stu lat były rzeczywi-
stością naznaczoną wojennym doświadczeniem. 
Wielu młodych żołnierzy walczyło na różnych 
frontach Europy. Urodzeni w czasach zaborów, 
marzyli o wolnej Ojczyźnie. Ich bohaterami byli 
weterani Powstania Styczniowego. W tworzących 
się nielegalnych drużynach harcerskich przygo-
towywali się do wojennego rzemiosła. Liczni po-
legli na polach bitewnych. Byli wśród nich także 
wychowankowie lubelskich szkół. Oto historia 
kilku chłopców, których młodzieńcze marzenia 
przerywa feralny rok 1920. 

Przed wybuchem I wojny światowej w Lublinie 
działają trzy prywatne gimnazja męskie – Szkoła 
Lubelska, Gimnazjum im. Stanisława Staszica 
oraz Szkoła Handlowa. Powstają one jako szkoły 
z wykładowym językiem polskim w okresie, gdy 
Lublin jest pod zaborem rosyjskim. Mimo wie-
lu przeciwności udaje im się przetrwać. W 1914 
r. Szkołę Lubelską (późniejsze Gimnazjum im. 
Stefana Batorego) kończy syn przemysłowca 
Henryka Policzkiewicza, Wacław. Rok później za-
pisuje się na studia na Politechnice Warszawskiej. 
Uczęszcza także do tajnej podchorążówki 
Polskiej Organizacji Wojskowej. Jesienią 1918 
r. bierze udział w rozbrajaniu Niemców opusz-
czających Warszawę. Wkrótce wstępuje w sze-
regi organizującego się Wojska Polskiego. Służy 
w 1. Pułku Piechoty. Ginie w czasie wyprawy 

kijowskiej, 13 czerwca 1920 r. pod Borodianką. 
Jego oddział, osłaniając tabory kolejowe, dosta-
je się pod ostrzał wroga. Młody dowódca pada 
ugodzony śmiertelnym strzałem w serce. Zostaje 
pochowany w pobliżu stacji kolejowej Iskorosti 
(Korosteń) pod Żytomierzem. 

Zrządzeniem losu dokładnie tego samego 

MAŁGORZATA SURMACZ, GRZEGORZ SZTAL

O lubelskich 
uczniach
żołnierzach
Oto historia kilku chłopców, których młodzieńcze
marzenia przerywa feralny rok 1920.
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Longin Gładyszewski (1897-1920) – matu-
rzysta Szkoły Lubelskiej z 1915 r., zginął pod 
Jamnami, pochowany w Bojarach nad Dzisną.

dnia, choć na innym froncie, ginie jego szkol-
ny przyjaciel Longin Gładyszewski, maturzy-
sta z 1915 r. Był on jednym z pierwszych ko-
mendantów II Lubelskiej Drużyny Harcerskiej 
im. Zawiszy Czarnego. Po służbie w Legionach 
Polskich, w 1918 r. zapisał się na Uniwersytet 
Warszawski. Chciał zostać nauczycielem. Plany 
pokrzyżowała wojna w obronie granic Polski. 
Młody student wstępuje do 23. Pułku Piechoty, 
z którym wyrusza na odsiecz Lwowa. Po miesią-
cu zaciętych walk jednostkę skierowano na front 
łotewski. Podczas ataku bolszewików na wieś 
Jamny pod Dyneburgiem oddział podporucznika 
Gładyszewskiego zostaje otoczony przez koza-
ków. Dowódca ginie od postrzału w głowę dobity 
ciosami bagnetów. Zostaje pochowany w miej-
scowości Bojary nad rzeką Dzisną oddalonej 
o kilkadziesiąt kilometrów od miejsca potyczki. 

Szczątków Wacława i Longina nigdy nie spro-
wadzono do rodzinnego miasta. Po latach na 
wystawie o uczniach żołnierzach zorganizowa-
nej w Bramie Krakowskiej, siedzibie Muzeum 
Historii Miasta Lublina, odbyło się spotkanie, któ-
re poprowadzili bratankowie poległych - Panowie 
Longin Gładyszewski (imiennik bohatera walk 
o niepodległość) oraz Paweł Policzkiewicz. 

W 1919 r. maturę w Szkole Handlowej, no-
szącej potem patronat braci Augusta i Juliusza 
Vetterów, zdał Bartosz (a według metryki uro-
dzenia Bartłomiej) Jankowski. Jego rodzice, 
Paweł i Maria z Goreywów, poznali się na stu-
diach medycznych w Zurychu pod koniec XIX w. 
Tam, wiosną 1901 r. przyszedł na świat ich syn, 
najstarszy z trojga dzieci. Jankowscy byli zaan-
gażowani w różne formy konspiracyjnej działal-
ności niepodległościowej, przez co jako młode 

małżeństwo często zmieniali miejsce zamieszka-
nia. Rozstawali się czasem na długie miesiące. 
„Masz w rękach doskonały materiał – małego 
człowieka – wychowaj go na dobrego obywatela, 
wspaniałego Polaka” – pisał w jednym z listów do 
żony w trakcie ich rozłąki doktor Jankowski.

Po wielu perypetiach, pod koniec 1911 r., 
rodzinie udało się na stałe osiąść w Lublinie. 
Jankowscy rozpoczęli pracę w szpitalu dziecię-
cym. Zamieszkali przy ul. Namiestnikowskiej 
(dziś Narutowicza). W 1916 r. w ich domu gościł 
komendant Józef Piłsudski. Bartosz w tym cza-
sie uczęszczał do Szkoły Handlowej. Zapisał się 
także do III Lubelskiej Drużyny Harcerskiej im. 
Romualda Traugutta. W 1917 r. został członkiem 
Wojskowej Kadry Szkolnej rekrutującej chłopców 
z miejscowych gimnazjów. W tym samym roku 
doktor Jankowski zasiadł w Tymczasowej Radzie 
Stanu – namiastce polskiego rządu. Nie doczekał 
jednak wolnej Polski. Chory na gruźlicę, trafił do 
sanatorium w Zakopanem, gdzie zmarł w marcu 
1919 r. 

Jednym z marzeń Bartosza była służba 
w kawalerii. Wstąpił do 8. Pułku Ułanów. We 
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Bartosz Jankowski (1901–1920) – matu-
rzysta Szkoły Handlowej z 1919 r., żołnierz 

Przybocznego Szwadronu Naczelnego Wodza, 
zginął pod Żytomierzem.
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wrześniu 1919 r. został przeniesiony do elitarne-
go Szwadronu Przybocznego Naczelnego Wodza 
Józefa Piłsudskiego. Jednostka stacjonowała 
w Warszawie. Na Boże Narodzenie młody ułan 
dostał przepustkę. Jak się później okaże, były to 
jego ostatnie święta w domu. W połowie kwietnia 
1920 r. Szwadron przeniesiono do Żytomierza. 
Latem jednostka została skierowana na front. 
„Spłacam dług Ojczyźnie – pisał Bartosz w ostat-
nim liście do matki - dań, którą każdy prawy 
Polak musi złożyć”. 

Kapral Bartłomiej Jankowski poległ w potycz-
ce na początku czerwca 1920 r. Jego ciała nie od-
naleziono. Symboliczna mogiła młodego żołnie-
rza znajduje się na cmentarzu przy ul. Lipowej 
w Lublinie. Pamięć o nim pielęgnowały siostry 
– Joanna Szydłowska, późniejsza więźniarka 
obozu w Ravensbrück oraz Danuta Magierska, 
w czasie okupacji hitlerowskiej komendantka 
Konspiracyjnej Chorągwi Harcerek w Lublinie. 
Obie przeżyły II wojnę światową.

Na cmentarzu w Płonce na Lubelszczyźnie 
spoczywają szczątki Stanisława Dunin-
Rzuchowskiego, wychowanka Szkoły Staszica. 
Był on żołnierzem sformowanego w Lublinie  

7. Pułku Ułanów. Poległ w 1920 r. w Sitańcu pod 
Zamościem. „Trzydziestego sierpnia bieżącego 
roku – zanotowano w metryce zgonu – o godzi-
nie drugiej po południu umarł w Płonce Stanisław 
Henryk Rzuchowski lat dwadzieścia mający, uro-
dzony w Warszawie, a zamieszkały we własnym 
majątku w Płonce”. Ten sam los spotkał wycho-
wanka założonej w 1915 r. Szkoły im. Hetmana 
Jana Zamoyskiego w Lublinie – Władysława 
Burdzińskiego. Walczył jako szeregowiec II 
Batalionu Wartowniczego. Był uzdolnionym pia-
nistą. Uczęszczał do szkoły muzycznej przy lubel-
skim Towarzystwie Muzycznym. Po jego śmierci 
rodzina ufundowała stypendium imienia syna. 

Opisane historie to pojedyncze przykłady 
odtworzonych wojennych życiorysów uczniów 
żołnierzy, wychowanków szkół lubelskich. Dla 
swych kolegów byli prawdziwymi bohaterami. 
Nie figurują w podręcznikach historii, a przecież 
w jakimś sensie ich losy zaważyły na dziejach 
Polski. Pamiętajmy o nich w stulecie odzyskania 
niepodległości.

W Muzeum Historii Miasta Lublina w Bramie 
Krakowskiej od 2015 r. trwa cykl wystaw 
o uczniach żołnierzach ze szkół lubelskich, biorą-
cych udział w walkach o niepodległość i granice 
Polski w latach 1914-1920. W tym roku bohate-
rami ostatniej wystawy z serii będą wychowan-
kowie lubelskiego „Zamoya”. Pomysłodawcami 
wydarzenia są autorzy artykułu – Małgorzata 
Surmacz (historyk, kustosz w Muzeum Historii 
Miasta Lublina) oraz Grzegorz Sztal (regionalista, 
założyciel Prywatnego Muzeum Historycznego 
„Znaki Czasu”). Wystawy te nie powstałyby, gdy-
by nie życzliwa pomoc i zaangażowanie Rodzin 
Wychowanków. 

Zapraszamy od października do grudnia bie-
żącego roku na wystawę „Uczniowie Szkoły 
Zamoyskiego w walkach o niepodległość” oraz 
na towarzyszące jej spotkania.

Wernisaż: 18 października 2018 r., godz. 
12.00, Brama Krakowska, pl. Łokietka 3. 

Szczegóły na profilach facebookowych: 
Muzeum Historii Miasta Lublina oraz Prywatnego 
Muzeum Historycznego „Znaki Czasu”.

Wacław Policzkiewicz (1896-1920) – matu-
rzysta Szkoły Lubelskiej z 1914 r., zginął pod 

Borodianką, pochowany w pobliżu stacji kolejo-
wej Korosteń pod Żytomierzem.

 W połowie 1915 r. Lublin, znajdujący się 
od wieku pod rosyjskim zaborem, znalazł się pod 
okupacją austriacką. Rankiem 30 lipca, z rozkazu 
stojącego na czele I Brygady Legionów Polskich 
Józefa Piłsudskiego, do miasta wkroczyli polscy 
ułani. Byli to żołnierze z oddziałów rotmistrza 
Władysława Beliny-Prażmowskiego oraz porucz-
nika Juliusza Ostoi-Zagórskiego. Ich pojawienie 
się wywołało olbrzymi entuzjazm mieszkań-
ców. Na spotkaniu w nieistniejącym dziś hote-
lu „Janina” przy ul. 3 Maja padły zaś znamienne 
słowa Komendanta - „Dopiero w Lublinie odczuli-
śmy, że Ojczyzna jest w nas i koło nas”. 

Kolejny raz Piłsudski pojawił się w Lublinie 
wiosną 1916 r. Przyjazd miał miejsce po północy 

25 kwietnia. Gość zatrzymał się w dawnym ho-
telu „Victoria” przy ul. Krakowskie Przedmieście. 
Po kilkugodzinnym odpoczynku odwiedził sie-
dziby Wydziału Narodowego i Ligi Kobiet miesz-
czące się przy ul. Namiestnikowskiej (dziś 
Narutowicza) 8. Na spotkaniu z twórcą Legionów 
Polskich w imieniu zebranych przemawiał dok-
tor Paweł Jankowski, prezes Wydziału. Po roz-
mowach z przedstawicielami różnych instytucji, 
popołudniową porą w Sali Resursy Obywatelskiej 
w Teatrze Miejskim odbył się uroczysty bankiet. 
Wieczorem, w gmachu teatru wystawiono przed-
stawienie „Kościuszko pod Racławicami”. 

Kolejnego dnia pobytu Komendant pojawił 
się na obiedzie w otwartej z początkiem 1916 r. 

MAŁGORZATA SURMACZ

Filiżanka
Naczelnika

Z kilku wizyt Komendanta Piłsudskiego w Lublinie.
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„Gospodzie dla Legionistów”. W lokalu przy ul. 
Namiestnikowskiej 32 podejmowali go współ-
organizatorzy Gospody, a wśród nich honorowe 
gospodynie - Julia Sekutowiczowa oraz Maria 
Tabiszewska. Następnie Piłsudski udał się do le-
gionowego szpitala, gdzie spotkał się z chorymi 
i rannymi żołnierzami. W nocy 28 kwietnia opu-
ścił Lublin, udając się na Wołyń.

Józef Piłsudski bywał w Lublinie kilkakrotnie. 
Nie wszystkie jego wizyty miały oficjalny charak-
ter. O niektórych z nich rozpisywała się miejsco-
wa prasa. Z kilku spotkań zachowały się foto-
grafie. Zdjęcia, będące zapisem ulotnej chwili, 
rejestrowały zdarzenia, stawały się dokumen-
tem epoki. Podobnie jak teksty zamieszczone 
w gazetach. Dla uczestników tamtych spotkań 
wszystko miało znaczenie. Nawet niepozorne 
przedmioty zwracały uwagę, nabywając pew-
nej sentymentalnej wartości. Gdy bowiem z po-
czątkiem 1920 r. Piłsudski kolejny raz odwiedził 
Lublin, drugoplanową bohaterką tej wizyty stała 
się porcelanowa filiżanka. Ówczesny Naczelnik 
Państwa 11 stycznia tego roku ponownie przy-
był do „Gospody dla Legionistów”. Został tam 
poczęstowany herbatą w filiżance z narodowymi 
symbolami. Opis spotkania, wraz ze szczegóło-
wym opisem wspomnianej filiżanki, sporządzili 

członkowie Zarządu Gospody. Według ich rela-
cji filiżanka ze spodkiem, będąca własnością Julii 
Sekutowiczowej, miała naniesiony wizerunek 
Orła Białego na czerwonej tarczy oraz fabryczne 
napisy „Victoria” i „Austria”. Do tego Naczelnik 
„używał srebrnej łyżeczki, oznaczonej monogra-
mem J. S.”. 

Historia, w której wzięła udział filiżanka, mia-
ła swój dalszy ciąg. Odrodzona Polska przetrwała 
dwie dekady. W maju 1935 r. zmarł Józef Piłsudski. 
W pierwszą rocznicę jego śmierci zorganizo-
wano w Lublinie wystawę, gromadząc pamiąt-
ki związane z legionistami i ich Komendantem. 
Trzy lata później wybuchła II wojna światowa. 
W Wigilię 1939 r. na starym cmentarzu żydow-
skim na Kalinowszczyźnie został rozstrzelany 
Bolesław Sekutowicz, prezes Sądu Apelacyjnego 
w Lublinie. Zginął w pierwszej zbiorowej egze-
kucji dokonanej przez hitlerowców na przed-
stawicielach lubelskiej inteligencji. Jego żona, 
Julia Wanda z Zarzeckich Sekutowiczowa zmarła 
w 1941 r. Odeszli wszyscy uczestnicy zdarzeń 
z czasów, gdy po latach zaborów odradzało się 
niepodległe państwo.  N
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Wjazd beliniaków do Lublina,
30 lipca 1915 r.
Z albumów Juli Sekutowiczowej. 
Zbiory Muzeum Lubelskiego

Julia Wanda z Zarzeckich 
Sekutowiczowa (1887-1941),
żona Bolesława Sekutowicza,

prezesa Sądu Apelacyjnego
w Lublinie rozstrzelanego

w 1939 r., założycielka
„Gospody dla Legionistów”.

Mal. Krystyn Henryk Wiercieński 
(1876-1964), 1930 r. (pastel).

Zbiory Muzeum Lubelskiego
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Wszystko zaczyna się w dzieciństwie?
Pewnie tak. Każda historia ma taki początek. 

Zaczynamy od żłobka, od przedszkola…

Już wtedy rysował Pan rycerzy?
Fascynowało mnie to, co robił Szymon 

Kobyliński. W tamtych czasach, za komuny, był 
w tej dziedzinie monopolistą. Miał pro-
gram w telewizji, jego ilustracje 
pojawiały się m.in. w „Świecie 
Młodych”, można było z nimi ku-
pić naklejki. Kiedyś tato kupił 
mi takie dwie. Na jednej był 
husarz, a na drugiej średnio-
wieczny pancerny. Naklejki 
trafiły na czubki nart, żebym 
lepiej jeździł. Z lewej husarz, 
z prawej pancerny. Utkwiło 
mi to w pamięci. Chciałem być 
wówczas jak ci rycerze… Pewnie 
ich potem rysowałem. Z resztą nie 
tylko rycerzy. Dużo po ścianach, jak każ-
de dziecko. Do wysokości, zasięgu rąk, a jak było 
za nisko wchodziłem na stół i rysowałem dalej. 

Chciał Pan zostać malarzem?
Wszystko naturalnie, nic na siłę. Jeśli jest ci 

coś pisane, to zawsze trafisz w to miejsce, do 
którego jesteś przeznaczony. U mnie to troszkę 
potrwało… Pamiętam, był taki znajomy rodziny, 
który często przychodził w niedzielę na obiad. 
Był zafascynowany moim talentem. Miałem 
6 czy 7 lat i rzeźbiłem w mydle głowy, portre-
ty.  Wiadomo, za komuny, mydło to był towar 

deficytowy. Zaproponował, że zrobi mi wystawę 
i zabrał te wszystkie rzeźby. Jakieś parę miesię-
cy później odwiedziliśmy go z ojcem.  Musiałem 
tam pójść do łazienki. Patrzę a tu rzeźbiona 
przez mnie głowa w mydelniczce. Tak więc żadna 
z tych rzeźbionych głów się nie uchowała. 

W tamtych czasach trzeba było 
mieć dużo wewnętrznej deter-

minacji by podążać w kie-
runku artystycznym…

W rodzinie żywe 
było wspomnienie wuja 
Eugeniusza Eibisha. 
Sławnego polskiego ma-
larza, kolorysty, przyja-
ciela Picassa i Soutina. 

W jakimś stopniu był taką 
światłością artystyczną całej 

rodziny. Pamiętam, mówiono, 
że mam w sobie podobne geny 

i pewnie pójdę w ślady wuja. Czułem 
swego rodzaju piętno, obowiązek by nie zmar-
nować szansy, bo otrzymałem talent. Ale w wie-
ku dojrzewania przeszła mi fascynacja sztuką. 
Zacząłem uprawiać sport - lekkoatletykę, strze-
lanie z pistoletu pneumatycznego. Zresztą usły-
szałem, że malarza ze mnie nie będzie. Pewien 
artysta po Akademii, który był gościem naszego 
domu, obejrzał moje prace i stwierdził, by dać 
sobie spokój. I tak te parę lat, które jak mi się 
wydaje mogły być płodne i rozwojowe, w jakimś 
tam stopniu zmarnowałem. Szkoda, że miałem 
tę przerwę. 

Wykorzystałem
swoją szansę

WYWIAD

O malarstwie, kolejach życia artysty i patriotyzmie rozmawiamy
z Mariuszem Kozikiem – cenionym na całym świecie malarzem batalistą 
i ilustratorem kultowych gier komputerowych z serii „Total War”.
ADAM PRZYSTUPA
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A jednak los przywiódł do malowania...
Chodziłem wtedy do drugiej klasy IX 

Liceum Ogólnokształcącego im.  M. Kopernika. 
Przypadkiem dowiedziałem się, że w Lublinie jest 
Liceum Sztuk Plastycznych. Przypadkiem, dlate-
go że poszedłem na wagary, na które mój ko-
lega chciał też wyciągnąć koleżankę uczącą się 
w tej szkole. Z ciekawości wszedłem do środka 
i… olśniło mnie. Pochodziłem po korytarzach, 
pozaglądałem, popatrzyłem na te obrazy, na to 
malarstwo, na rzeźbę. Byłem oszołomiony. Nie 
poszedłem już z nimi na wagary. Pobiegłem do 
domu i mówię: „Mamo, przenoszę się do liceum 
plastycznego”. Mama zdziwiona spytała: „Jak 
to?”. Ja na to: „No tak, bo byłem, widziałem, 
jestem pod wrażeniem”. Następnego dnia pole-
ciałem do dyrektora liceum, który również był 
w szoku. Po dwóch dniach w nowej szkole zrobili 
mi wewnętrzny egzamin ze sztuk plastycznych. 
Udało się zdać te egzaminy i za parę dni już by-
łem uczniem liceum plastycznego. 

Potem była Akademia…
Pierwszy egzamin na Akademię zdawałem do 

Krakowa. Niestety, nie udało się. Z resztą nie-
wielu się udaje. W kolejnym roku zdawałem do 
Wrocławia.  Wtedy się powiodło.

Prace z tamtego okresu dalekie były 
jeszcze od tego, co tworzy Pan dzisiaj.

Odkąd pamiętam, interesowałem się historią. 
Pod poduszką zawsze leżała jakaś książka hi-
storyczna. Głównie interesował mnie starożytny 
Rzym – Swetoniusz, Plutarch. Nie wiem dlaczego, 
ale ta fascynacja tkwi we mnie do tej pory. Wtedy 
rzeczywiście nie łączyłem tego z malarstwem. To 
była zupełnie inna szuflada. Aczkolwiek w sztu-
ce, którą uprawiałem, nazwijmy ją tutaj „sztu-
ką współczesną”, były odniesienia do historii. 
Te wszystkie instalacje, obrazy wielkoformato-
we, choć nie figuratywne, miały odniesienie do 
historii. Nie wprost. Fascynowałem się mitem, 
legendą.  

Mariusz Kozik „Polska Husaria, bitwa pod Chocimiem”
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Ale wciąż komputer był Panu obcy?
Nie ukrywam, że grałem w gry strategiczne, 

gry historyczne. Nie pamiętam, który to był rok, 
gdy zobaczyłem zapowiedź kultowej dziś gry 
„Rzym. Total War”. Oniemiałem. Gra strategicz-
na czasu rzeczywistego, gdzie można operować 
całymi armiami, gdzie można zobaczyć ruch ca-
łej armii, twarze wojowników, całą batalię, całe 
pole bitwy. To było dla mnie jakimś olśnieniem. 
Zacząłem powoli przemycać te elementy do swo-
jej sztuki. Potem uciekłem od dotychczasowej 
sztuki abstrakcyjnej do figuracji. Zaczęło się od 
zwierząt, a potem stopniowo pojawiali się lu-
dzie. Aż wreszcie malarstwo cyfrowe. Pierwszą 
pracą był templariusz. Całą noc nad nim praco-
wałem. Nad ranem odetchnąłem. Widzę, wstaje 
słońce, ptaki śpiewają, położyłem się na sofkę, 
rękę podłożyłem pod głowę, popatrzyłem na 
tego rycerza, którego stworzyłem w Photoshopie 
i stwierdziłem „Kurczę, coś z tego może być”. 
A pracowałem wtedy jako tragarz. Po powrocie 
z Wrocławia do Lublina ciężko mi było znaleźć ja-
kąkolwiek robotę, więc tymczasowo, żeby z cze-
goś żyć, woziłem ze znajomym pralki i lodówki. 
Trzeba się było jakoś przebranżowić, aby już nie 

dokładać do tych wystaw sztuki współczesnej. 
Nie upokarzać się więcej. Ten templariusz to był 
wynik fascynacji Photoshopem i tabletem po-
życzonym od brata. Dużo mu zawdzięczam, bo 
to on namówił mnie bym spróbował coś na nim 
stworzyć. Spróbowałem a potem dwa lata nie 
wychodziłem z pracowni. Słuch po mnie zaginął. 
Ludzie myśleli, że wyjechałem gdzieś za granicę, 
a ja siedziałem i uczyłem się Photoshopa. 

Potem przyszła wygrana w pierwszym 
konkursie…

Wygrałem konkurs na główną tapetę gry, któ-
ra była moją pierwszą wielką fascynacją.  „Total 
War”. Tyle tylko, że to nie był już „Rzym” tyko 
„Medieval II”. Ogłoszono konkurs na tapetę do 
tej gry i udało mi się to wygrać. Nagrody były 
symboliczne. Dostałem kufel „Total War”, jakąś 
koszulkę, grę. Dla mnie to była duża frajda, bo 
okazało się, że to co wyszło spod mojej ręki 
może się podobać. Spotkałem się z fajnym, po-
zytywnym odbiorem.

I to otworzyło drogę na szeroki świat…
Można tak powiedzieć. Zacząłem 

współpracować z grupami modingowymi, które 
robiły mody - na podstawie silnika gry strate-
gicznej, tworzyli gry o troszeczkę innym podłożu 
historycznym, innej szacie graficznej.  W tam-
tym czasie miałem też dużo szczęścia. Udało 
mi się dostać stypendium Ministra Kultury. 
Powiedziałem sobie, że te pieniądze muszą cze-
muś służyć.  To moja jedyna szansa i nie po-
dejrzewam, bym dostał taką drugą. I zdałem 
sobie sprawę, że jeśli tego nie wykorzystam, to 
będę baranem. Stwierdziłem, że siadam i musze 
zainwestować te pieniądze. Zainwestowałem je 
w siebie. Kupiłem sobie nowszy komputer i pro-
fesjonalny tablet. Reszta to praca. Oczywiście 
musiałem wykonać pracę stypendialną, ale dzię-
ki temu udało się spożytkować ten czas na szlifo-
wanie swoich umiejętności. 

Pierwsze poważne zlecenie to…
Dostałem propozycję od renomowanego an-

gielskiego wydawnictwa historycznego Osprey 
Publishing. Zobaczyli moje prace na forach in-
ternetowych poświęconych grom strategicznym. 
Zlecili wykonanie okładek do wydawnictw z serii 
„Raid”, która mówiła o najbardziej szaleńczych 
rajdach w historii wojskowości. Dostawałem 
„brief”, na którego postawie musiałem zrobić 
coś atrakcyjnego wizualnie, artystycznie, ale też 
zgodnego z realiami historycznymi. 

To musiało kosztować wiele pracy…
Dużo czytania na temat konkretnego zdarze-

nia historycznego, dużo poszukiwań jak wyglą-
dało umundurowanie, maskowanie, jak przebie-
gała cała akcja, jaka była pora roku, pora dnia, 
jaka była pogoda. W przypadku publikacji trak-
tującej o operacji „Nimrod” w maju 1980 roku 
polegającej na odbiciu zakładników z ambasady 
Iranu w Londynie miałem okazję rozmawiać z jej 
uczestnikiem, byłym komandosem SAS. To są 
istotne rzeczy by przygotować się do wykona-
nia samej ilustracji. Dużo się wtedy nauczyłem. 
Poczułem się pewniej, wiedziałem jak do tego 
podejść, znałem metodę. Przestało mnie już in-
teresować fantasy, science-fiction, bo nie ukry-
wam, że to też na początku się pojawiało, ale 
ostatecznie została historia. 

Zdarza się, że podczas przygotowań do 
pracy odkrywa Pan coś, o czym nie miał 
pojęcia?

Cały czas coś odkrywam. Kiedyś wykonując 
zlecenie dla Osprey Publishing o bombardowa-
niu fabryk Zeppelinów, miałem namalować jed-
ną z nich z lotu ptaka. By wiedzieć jak w rze-
czywistości wyglądała musiałem przewertować 
wiele źródeł. Porównałem to z materiałami, ja-
kie dostałem od autora tej książki i okazało się, 
że moje badania był bardziej wnikliwe, bardziej 
dokładne i precyzyjne. Wysłałem mu swoje ma-
teriały, scany, zdjęcia. Zmuszony był nanieść 
w swojej książce poprawki, ale bardzo mi za to 
podziękował.

Jeździ Pan w miejsca, które maluje?
Byłem pod Waterloo, obejrzałem pole bitwy. 

Dziś wygląda zupełnie inaczej niż w XIX wieku. 
Najbardziej zdziwiła mnie jego rozległość, gdy 
musiałem przejść piechotą z jednego punktu bi-
twy do drugiego. Żołnierze z tamtej epoki mu-
sieli nie dość, że przejść ten dystans, to pod-
biec, toczyć bitwę, wycofać się, zewrzeć szeregi. 
Współczuje im. Dla mnie to niewyobrażalne. 
Z resztą to byli inni ludzie. Wojska napoleoń-
skie potrafiły jednego dnia w pełnym rynsztunku 
przejść 70 km, to było niesłychane. 

Z pobytem pod Waterloo wiąże się pew-
ne anegdota…

Jako jeden z artystów malujących sceny ba-
talistyczne dostałem propozycję, aby namalować 
dwa obrazy do Waterloo Colection. Ze sprzedaży 
ich reprodukcji m.in. finansowano budowę mu-
zeum. W ramach projektu dostałem zaproszenie 
na rekonstrukcję bitwy pod Waterloo. Miałem 
malować kirasjerów szarżujących na brytyjskie 
czworoboki, była więc okazja by zrobić sobie do-
kumentację.  Przed rekonstrukcją bitwy na polu 
biwakowym znalazłem kirasjerów. Podszedłem 
do nich. Okazało się, że znają moje prace i, 
bardzo chętnie mi zapozują. Wybrali ogrodzo-
ną drewnianym płotem łączkę, zaprosili mnie 
do środka, osiodłali konie i szarżowali w moją 
stronę. To śmieszne, ale miałem przy sobie tylko 
prosty automatyczny aparat fotograficzny, taki 
„głupopstryk”. Stałem z tym aparacikiem na po-
lance, wokół której zgromadzone były telewizje 
z całego świata. Gdy zobaczyli, że rozpoczyna 
się szarża wszyscy jak stado owiec zaczęli biec 
w naszym kierunku. Wtedy jeden z tych kirasje-
rów oderwał się od grupy i… zaczął te wszyst-
kie ekipy telewizyjne wypędzać, bo artysta tym 
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małym aparacikiem robi zdjęcia. A ja stałem i tak 
się wtedy zawstydziłem, że postanowiłem kupić 
sobie normalny aparat. 

To najbardziej malownicza i wdzięczna 
do malowania epoka?

Tak, myślę, że tak. Starożytny Rzym i epoka 
napoleońska.  Zaś jeśli chodzi o kolor to wszyst-
kie bitwy wokół basenu Morza Śródziemnego, 
Afryka. Tam jest inne światło, słońce inaczej 
się odbija, nasyca materiał, nasyca powietrze 
kolorem. 

Jak długo trwa praca nad obrazem?
Potrafię zrobić dobrą pracę w dwa dni, od 

pierwszej kreski do finału. Zdarza mi się to, ale 
są to prace mało złożone, składające się z jednej 
postaci. Sceny batalistyczne w szerszym planie – 
na to poświęcam bardzo dużo czasu, bywa że do 
trzech miesięcy. 

Słynna praca z szarżującą husarią, eks-
ploatowana w bardzo wielu miejscach po-
wstałą na zamówienie?

Powstała jako okładka do mojego autor-
skiego albumu „Chwała bohaterom” wydanego 
przez wydawnictwo „War Book”. Wykorzystano 
ją w Muzeum Wojska Polskiego jako wzór na 
tzw. Ławeczce Żelaznych Jeźdźców stanowiącą 
część Szlaku Literackiego w stolicy. Ławeczka 
nawiązuje do naszej historii i twórczości Henryka 
Sienkiewicza. Fajnie to wygląda. Ale w innych 
przypadkach plakatów, koszulek,  wzorów tatu-
aży rozpleniło się to bez mojej wiedzy. Niestety, 
prawo autorskie nie jest szanowane. 

A jednak cieszy kiedy widzi pan młodych 
ludzi w koszulach wykorzystujących pań-
skie prace.

To miłe. Rzecz nie tylko w tym, że jest faj-
na ilustracja i ktoś zakłada ją by się wyróżnić. 
Chciałbym by towarzyszyła temu świadomość. 
By sięgając po tego typu realizacje, które poka-
zują pewne wartości znaczyło to, że się z nimi 
utożsamiają. Patriotyzm jest istotny. W młodych 
ludziach obudziły się bardzo fajne emocje zwią-
zane z naszą historią i kulturą. To przychodzi 
falami. Zawsze po okresie wyjałowienia narodu, 
przychodzi okres renesansu. Człowiek jest spra-
gniony takich związków z grupą, z narodowo-
ścią, z tożsamością. Nie można człowieka wyprać 
z tych zależności, to tkwi w jego naturze, a to 

próbowano robić. Wpajano, że Polak winien się 
wstydzić. Tylko czego? Nasza historia usiana jest 
heroicznymi czynami, nasza historia była wzo-
rem dla innych narodów. 

Takim przejawem renesansu postaw pa-
triotycznych są grupy rekonstrukcyjne.

Kiedyś sam chciałem uczestniczyć w zdarze-
niach rekonstrukcyjnych, brać udział w bitwie, 
poczuć pot, zmęczenie, zrozumieć jak mógł 
się czuć żołnierz noszący zbroję czy mundur. 
To dla mnie ważne w kontekście mojej pracy. 
Zakładałem więc zbroje z czasów starożytnego 
Rzymu, średniowiecza, mundury z okresu wojen 
napoleońskich czy II wojny światowej. Dzięki 
temu mam przynajmniej świadomość, jaki ruchy 
można było wykonywać w danym ubiorze, czy 
zbroi. Korzystam z wiedzy innych i wciąż zdarza 
mi się korygować moje prace. Cenię sobie m.in. 
kontakt z Radosławem Sikorą, największym w tej 
chwili specjalistą od historii polskiej husarii. 

Czy to nie zaskakujące, że czołowy 
w świecie ilustrator tworzy swoje prace 
w zaciszu, w domu pod Lublinem? 

Potrzebowałem wyciszenia. Życie w mieście 
mnie przytłaczało. Jak wielkim było balastem tak 
naprawdę przekonałem się dopiero, kiedy za-
mieszkałem na wsi. Za dużo bodźców, za dużo 
uzależnień. Potrzebuję pewnej izolacji, pewne-
go spokoju ducha, miejsca na kontemplację, na 
własne przemyślenia, bez tego chaosu dookoła. 
To jest dla mnie najważniejsze. Wtedy znajduję 
siebie. Jestem sam dla siebie pytaniem i odpo-
wiedzią. Nie szukam prawdy wokół siebie tylko 
w sobie.

Odskocznią od ciężkiej pracy od niedaw-
na stało się łucznictwo…

Nieopodal mojego domu jest klub łuczniczy. 
Niemalże codziennie tamtędy przejeżdżałem, aż 
kiedyś kierowany impulsem wrzuciłem kierun-
kowskaz i wjechałem na teren szkoły. Wysiadłem 
z samochodu i obserwowałem jak jakiś czło-
wiek (obecnie mój dobry kolega) ustawiał tar-
cze. Po kilku minutach podszedł do mnie i za-
pytał, w czym może pomóc. Odpowiedziałem, 
że zawsze się fascynowałem tym sportem, ale 
do dziś nie miałem odwagi tutaj zajechać i po-
myślałem, że może przyszedł czas by w końcu 
spróbować. Dał mi łuk, strzały, wytłumaczył jak 
się strzela. Strzelałem chyba ze dwie godziny. 

Trafiłem prawie za pierw-
szym razem. Gdyby mi 
tak dobrze nie szło pew-
nie bym się zraził, ale 
tak wciągnąłem się jesz-
cze bardziej. Po paru 
dniach kupiłem sobie łuk. 
Zapisałem się do klubu, 
strzelam, biorę udział 
w turniejach łucznictwa 
tradycyjnego Łuczniczej 
Ligi Wschód. Łucznictwo 
jest dziś dla mnie niesa-
mowitym uzupełnieniem. 
Daje niezwykłe poczucie 
wolności. Coś pięknego.

Kiedy rozmawiamy 
o domu, nie sposób nie 
spytać o hełmy…

Hełmy odlane w be-
tonie. Sferyczne, puste 
w środku. Wierne kopie 
hełmów wz. 31, znajdują-
cych się na wyposażeniu 
polskiej piechoty w 1939 
roku. Jest ich ponad 60 
sztuk. Tworzyły instala-
cję w ramach wspomnia-
nej tu przeze mnie pra-
cy stypendialnej. Dzięki tym hełmom zacząłem 
pracować na komputerze i w jakimś stopniu sta-
nąłem na nogi. Eksponowane w Galerii Labirynt 
w Lublinie wisiały zamontowane na hakach na 
ścianie, jak czapki. Starałem się by ich symboli-
ka związana z wydarzeniami historycznymi waż-
nymi dla naszego narodu, z tragedią katyńską 
trafiała do ludzi wrażliwych, nie była nachalna. 
Instalacja była również eksponowana w Miejskiej 
Galerii Sztuki w Łodzi na wystawie zbiorowej lu-
belskich artystów, zatytułowanej „Sztukmistrze 
z Lublina”. Tam wystawialem te hełmy w sosno-
wych skrzyniach. Wystawa zdaje się miała mieć 
otwarcie 10 kwietnia 2010 roku, ale w tym dniu 
ze względu na katastrofę się nie odbyła. Pytano 
później, czy ta moja ekspozycja, te hełmy 
w skrzyniach były wykonane z okazji rocznicy. 
Tak nie było, ale myślę, że są jakąś ilustracją, 
jakimś dopełnieniem tego wszystkiego. Nabrały 
innego znaczenia, innego wymiaru.

Nie znalazły swego stałego miejsca 
w żadnej galerii…

To są moi wartownicy. Hełmy są ustawione 
wzdłuż alei wjazdowej na moją posesję.  Jak 
skamieniali rycerze, jak kamienie, które mają 
pamięć przeszłości, a każdy kamień taką pamięć 
posiada. Stoją tam, nabierają patyny, już om-
szały. Być może kiedyś będzie taka sytuacja, że 
ponowię ekspozycję i wtedy to będzie zupełnie 
inna wystawa. To będzie miało wtedy zupełnie 
inny wyraz. A że nie są w galerii? Nie potrze-
buję mieć dowodów spełnienia. Jestem artystą 
trochę wyalienowanym. Mój puzzel jest z innej 
bajki. W tej grze, w tej układance kompletnie 
nie znajdę swojego miejsca. I bardzo mi z tym 
wygodnie. Nie niesie to ze sobą żadnej formy 
uzależnień, żadnych zobowiązań. Ta świadomość 
daje mi duży komfort. Kreuję, tworzę i dzięki 
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internetowi znajduję swoich odbiorców. Wydaje 
mi się, że jest to najbardziej uczciwe. Docieram 
do prawdziwych odbiorców, do ludzi którzy chcą, 
którzy potrzebują akurat tego, czym się zajmuję.  
To ich wybór.

Czuje się Pan spełniony?
Nie wiem, co to znaczy odnieść sukces. 

Naprawdę. Nie mam szczególnej satysfakcji ani 
trosk. Wszystko jest tak naturalne, ze bardzo się 
nad tym nie zastanawiam. Łatwo nie było, więc 
odczuwam jakąś formę zadowolenia. Z wieloma 
rzeczami musiałem się zmagać, przekraczałem 
bariery swoich możliwości. Żeby coś zmienić, coś 
osiągnąć trzeba je przełamywać. Inaczej jeste-
śmy skazani na porażkę. Czasami jest tak, że 
wiemy na ile nas stać i pewne rzeczy są dla nas 
niemożliwe, a my musimy skoczyć wyżej. Zrobić 
więcej niż sami się po sobie spodziewamy. 

Czy Pana studenci – bo uczy Pan malar-
stwa cyfrowego - to rozumieją?

Nie wiem. Młodzi ludzie chcieliby tu i teraz, 
szybko, od razu. Szukają kruczków, szukają me-
tod, sposobów. Często słyszę pytanie  „co zro-
bić, żeby od razu malować tak jak Pan?”. Szukają 
tego czerwonego magicznego przycisku i myślą, 
że od razu przeskoczą na wyższe piętro. Nie da 
się tak. Ja im usiłuje wytłumaczyć, że to efekt kil-
kudziesięciu lat pracy. Ciężkiej pracy, bez litości 
nad sobą. Wtedy można osiągnąć jakiś kunszt. 
Nie w pięć minut. Oni zaś poszukują skrótów, 
idą na przełaj.  I robią sobie krzywdę, straszną 
krzywdę. Bo tu nie ma skrótów. Tak się nie da.

Lubi Pan wracać do malarstwa tradycyj-
nego, pędzla, oleju, płótna?

Tęsknię za tym. Malarstwo to inna forma wy-
powiedzi. Bardzo bliska, ale wymagająca innego 
rodzaju poświęcenia. Zamierzam do niej wrócić 
z doświadczeniem, które nabyłem przy pracy na 
komputerze. Gdzieś być może zaczyna się rodzić 
jakieś nowe medium, którym chciałbym opero-
wać. Zaczynam coraz częściej o tym myśleć. 

Życząc spełnienia artystycznych za-
mierzeń dziękujemy za poświęcony czas 
i rozmowę.

Ja również bardzo dziękuję.

Mariusz Kozik
Urodzony w Lublinie malarz, ilustrator i ar-

tysta koncepcyjny, czołowy i uznany na świecie 
batalista. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu, w pracowni prof. Józefa Hałasa, 
pod kierunkiem którego uzyskał dyplom w roku 
2000. Laureat wielu nagród artystycznych, min. 
na IV Krajowej Wystawie Malarstwa Młodych 
w 2001 roku. Stypendysta Ministerstwa Kultury 
w 2007 roku. Wirtuoz malarstwa cyfrowego, któ-
ry wykorzystuje w nim swoje zainteresowanie 
historią. Współpracuje m.in. z renomowanym 
brytyjskim wydawnictwem historycznym Osprey 
Publishing, polskim wydawnictwem War Book 
oraz firmą Creative Assembly, dla której od lat 
współtworzy kultową serię strategicznych gier 
komputerowych „Total War”.

Więcej prac artysty można podziwiać na jego 
stronie internetowej: www.lacedemon.info

Z postacią Jana Himilsbacha wiąże się wiele anegdot. W jednej z bardziej smakowitych, przy-
pominanej przez Jana Pietrzaka, jego towarzysz w poszukiwaniu piwnego zdroju miał rzec obserwu-
jąc robotników remontujących ulicę „Patrz, tyle dróg budują, a nie ma dokąd iść”. Owo powiedzenie, 
w innych wersjach dodatkowo okraszane przekleństwem, urosło w legendzie do rangi lapidarnej 
metafory rzeczywistości PRL-u.  Wbrew legendzie, nie jest ono jednak autorstwa Jana Himilsbacha 
a rosyjskiego pisarza Maksyma Gorkiego. Jeden z bohaterów jego sztuki  „Barbarzyńcy” komentu-
je w ten sposób przyjazd do małego miasteczka ekipy budującej kolej (w oryginale „Да... дороги 
строят, а идти человеку некуда...”).

Porastająca środkową Afrykę i południowe krańce Półwyspu Arabskiego sykomora (Ficus syco-
morus L.) uważana jest za symbol żywotności. Gdy drzewo zostanie zasypane przez piasek, jego pień 
i gałęzie przekształcają się w korzenie, sykomora zaś rośnie dalej w górę wykształcając nową koronę.

Ksiądz wyczynowym sportowcem? Ksiądz Paweł Łukaszka  w sezonie 1990/1991 występo-
wał na pozycji bramkarza w hokejowej drużynie Podhala Nowy Targ łącząc występy w ekstraklasie 
z posługą kapłańską w Parafii Ofiarowania Najświętszej Marii Panny w Wadowicach. Wiele lat wcze-
śniej, uznawany za jeden z największych talentów w historii polskiego hokeja w wieku zaledwie 16 
lat zadebiutował w rozgrywkach ligowych. Wraz z Podhalem zdobył jeden złoty (1979) i dwa srebrne 
medale (1980, 1981). W roku 1979 na Mistrzostwach Europy juniorów został wybrany najlepszym 
bramkarzem turnieju. Bronił barw Polski na Igrzyskach Olimpijskich w Lake Placid (1980) oraz w Mi-
strzostwach Świata w Val Gardena (1981). W wieku lat 19 zakończył karierę, by w 1987 przyjąć 
święcenia kapłańskie z rąk kardynała Franciszka Macharskiego w Katedrze na Wawelu.

Prawdopodobnie największym zwierzęciem, jakie kiedykolwiek żyło na ziemi jest płetwal 
błękitny (Balaenoptera musculus). Prawdopodobnie, bo nie wiemy, cóż jeszcze odkryją nam arche-
ologowie. Bezsprzecznie dzierży natomiast płetwal palmę pierwszeństwa wśród dziś żyjących zwie-
rząt. Największy zbadany okaz ważył 190 ton i był długości 33,6 m. Co ciekawe mózg płetwala błękit-
nego waży zwykle jedynie około 7 kg, zaś jego język 2700 kg. Aż dziw bierze, że nie stał się jeszcze 
patronem dyżurnych bywalców mediów wszelakich.

Zastępcą dowódcy 7 Eskadry Myśliwskiej im. T. Kościuszki walczącej w wojnie polsko-bol-
szewickiej był Amerykanin ppłk pilot Merian C. Cooper (1893-1973). Kierowany sentymentem (jego 
prapradziad walczył u boku Kazimierza Pułaskiego pod Savannah) wraz z majorem Cedrikiem Faun-
tleroyem zorganizował zaciąg amerykańskich pilotów gotowych służyć w polskim lotnictwie. Zestrze-
lony 13 lipca 1920 roku trafił do sowieckiej niewoli, skąd zbiegł i po przejściu 700 km dotarł na Łotwę, 
a potem do Polski. Po powrocie do Stanów Zjednoczonych trafił do Hollywood. Był autorem scena-
riusza i współreżyserem słynnego „King Konga” (1933). Zagrał zresztą w filmie pilotując samolot 
podczas sceny ataku na wielkiego goryla. W czasie II wojny światowej dosłużył się stopnia generała 
brygady. Po wojnie, jako producent filmowy współpracował z reżyserem Johnem Fordem przy takich 
filmach jak „Fort Apache” czy „Nosiła żółtą wstążkę”. W roku 1952 otrzymał Oscara za całokształt 
twórczości.  Był ojcem polskiego pisarza i tłumacza Macieja Słomczyńskiego („Joe Alex”).

RZECZY
POMIESZANIE
Czasem ważnych, czasem błahych, czasem intrygujących,

ale zawsze prawdziwych…

ADAM PRZYSTUPA
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ORŁY

W ŚWIECIE ZWIERZĄT      MARCIN POLAK

Tekst - Marcin Polak,
Zakład Ochrony Przyrody,

Wydział Biologii i Biotechnologii
UMCS w Lublinie

Rysunki - Marek Kołodziejczyk,
ilustrator dzikiej przyrody,

www.marek-kolodziejczyk.pl

Ptaki szponiaste od dawien dawna 
wzbudzały w ludziach różnorodne 

emocje. Wizerunki tych ptaków można spotkać 
na herbach i flagach państw. Są one bohatera-
mi wielu baśni, legend i pieśni. Ptaki szponiaste 
budzą nasz podziw z wielu powodów, m. in. ze 
względu na szybki lot, niesamowite zdolności 
łowieckie, majestatyczny wygląd. W przeszło-
ści wymarłe, olbrzymie gatunki były również 
poważnym zagrożeniem dla naszych przodków 
– hominidów przemierzających różne siedliska 
na naszej planecie. Ze względu na to, że sto-
ją na szczycie piramidy pokarmowej nigdy nie 
były pospolite i zawsze były bardziej narażone na 
wymarcie, niż wiele innych grup ptaków. Żyjący 
na Filipinach małpożer czy potężna harpia zasie-
dlająca lasy tropikalne w Amazonii są tego naj-
lepszymi przykładami. Na terenie naszego kraju 
stwierdzono gniazdowanie 16 gatunków ptaków 
szponiastych. W Polsce największymi przedsta-
wicielami tego rzędu są orzeł przedni i bielik.

Orzeł przedni jest największym w na-
szym kraju orłem właściwym z rodzaju Aquila. 
Prawie cała populacja lęgowa zasiedla polską 
część Karpat. Wyjątkiem jest izolowane stano-
wisko w Słowińskim Parku Narodowym. Wyniki 
Monitoringu Gatunków Rzadkich wskazują, 
że wielkość populacji krajowej wynosi zaled-
wie około 30 par lęgowych. Wykazuje ona nie-
znaczny trend wzrostowy, a w latach 2016-2017 
wskaźniki rozrodcze tej małej populacji były na 
szczęście stosunkowo wysokie, co jest dobrym 
prognostykiem na przyszłość.  Gatunek ten do 
życia wymaga rozległej mozaiki obszarów otwar-
tych i lasów, charakteryzujących się niewielkim 
zagęszczeniem ludności i niską antropopresją. 
Orzeł przedni zajmuje olbrzymie terytoria lę-
gowe, często przekraczające powierzchnię po-
nad 100 km2. Spośród wszystkich naszych 
skrzydlatych drapieżników orzeł przedni jest 
najsilniejszym i najbardziej wszechstronnym 
łowcą. Ze względu na potężne szpony i mocny, 
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haczykowato zgięty dziób jest postrachem dla 
wielu gatunków. Atakuje swoje ofiary najczęściej 
w locie, uderzając z dużym impetem ze znacz-
nej wysokości. Poluje na małe ssaki, ptaki, gady, 
a w okresie zimowym chętnie zjada też padlinę. 
Olbrzymie gniazda zakłada w koronach wysokich 
drzew lub na niedostępnych półkach skalnych. 
Orzeł przedni znany jest z odbywania niezwykle 
widowiskowych lotów godowych. Najczęściej na 
początku sezonu lęgowego para na wysokim pu-
łapie wykonuje szereg powietrznych akrobacji, 
oznajmując innym ptakom zajęcie rewiru.

Bielik jest przedstawicielem rodzaju 
Haliaeetus i przez wielu ornitologów nie jest za-
liczany do grupy orłów właściwych, lecz do orła-
nów lub orłów morskich. Każdy, kto obserwował 
polowanie tych ptaków nad polskim Bałtykiem 
przyzna, że gatunek ten rzeczywiście świetnie 
sobie radzi w sąsiedztwie wybrzeża. W siedli-
skach nadmorskich takich jak: zatoki, laguny, 
ujścia rzek chętnie poluje na gromadzące się tam 
w dużych ilościach ptaki morskie, bądź wykorzy-
stuje padlinę, której nie brakuje na piaszczystych 
plażach i wyspach. Jest to potężny ptak szpo-
niasty, charakteryzujący się rozpiętością skrzy-
deł sięgającą niemal 2,5 m. Podobnie jak inne 
duże gatunki ptaków stosunkowo późno osiąga 
dojrzałość płciową. Młode bieliki wyraźnie różnią 
się od ptaków dorosłych. Osobniki do piątego 
roku życia posiadają ciemny ogon, a koniec dzio-
ba jest czarny, natomiast w pełni dojrzałe pta-
ki charakteryzują się czysto białymi sterówkami 
oraz całkowicie żółtym dziobem. Sytuacja tego 
gatunku w naszym kraju jest dobra. Populacja 
lęgowa bielika od wielu lat wykazuje tendencję 
wzrostową i wynosi około 1 000 – 1 400 par lę-
gowych. Gatunek ten kolonizuje szereg regionów 
np. w centralnej Polsce i w niektórych miejscach 
nastąpiło wysycenie siedlisk przez terytorialne 
pary. W ostatnich latach ornitolodzy coraz czę-
ściej obserwują powietrzne walki pomiędzy bieli-
kami, w wyniku których młode i mniej doświad-
czone pary wypierane są do suboptymalnych 
siedlisk. Powoduje to zmniejszenie się wskaź-
ników rozrodczych w przegęszczonych popula-
cjach ze względu na nasilającą się konkurencję 
wewnątrzgatunkową.

Dorosłe bieliki są ptakami osiadłymi i najchęt-
niej zasiedlają duże kompleksy leśne w sąsiedz-
twie jezior, stawów i innych zbiorników wodnych, 
na których mogą polować na różne gatunki 

ptaków wodnych takich jak np.: łyska czy krzy-
żówka. Bieliki bardzo chętnie jedzą żywe lub 
(częściej) padłe ryby, czasami odbierając je in-
nym ptakom rybożernym. Pary lęgowe bardzo 
chętnie polują w tandemie, kiedy jeden osobnik 
nęka nurkującą ofiarę, a drugi z zaskoczenia pró-
buje zakończyć z sukcesem łowy. W naszym kra-
ju bieliki najchętniej zakładają gniazda w rozle-
głych kompleksach leśnych. Ze względu na dużą 
masę materiału gniazdowego, która czasami 
może przekraczać 500 kg, zmuszone są wybie-
rać dojrzałe i wysokie drzewa, które są w stanie 
utrzymać tak potężna konstrukcję nawet pod-
czas trudnych warunków atmosferycznych.

Większość badaczy uważa, że bielik jest pier-
wowzorem umieszczonym w godle Polski. Nie 
jest to jednak sprawa do końca rozstrzygnięta 
i wciąż budzi kontrowersje wśród ekspertów. 
Niektórzy badacze przychylają się do stanowi-
ska, że to jednak orzeł przedni jest uwidoczniony 
w godle naszego kraju. Są też tacy, którzy twier-
dzą, że to jeszcze inny gatunek ptaka szponia-
stego posłużył, jako symbol naszego państwa. 
Najprawdopodobniej w najbliższej przyszłości 
będzie trudno jednak jednoznacznie rozstrzy-
gnąć tą kwestię…

Można by rzec, że to z mojej strony prowokacja zachęcać na stulecie naszej niepodległości do 
lektury książki, której bohaterów odrodzona w 1918 roku Rzeczpospolita osierociła. A przecież jak 
powie jeden z nich na kartach „Nadberezyńców”: „nasze polskie ludzie z takim pragnieniem czeka-
ją Polski, jak człowiek w Poście czeka Wielkiejnocy”. Inny świadek tych wydarzeń pisarz i żołnierz 
Eugeniusz Małaszewski pisał ów czas wspominając „Po całym świecie byliśmy rozproszeni – marzące, 
roztęsknione dzieci Wielkiej Wdowy. I Pani nasza zaczęła nawoływać nas ku sobie, zbierać ze wszyst-
kich opłotków, gdziekolwiek chodziliśmy luzem, ściągać ze wszystkich rozstajnych dróg, z ciernistych 
ścieżek krzyżowej włóczęgi.”

Taka też jest ta powieść. Rzecz o owych marzących, roztęsknionych dzieciach, polskiej szlachcie 
zagrodowej gospodarującej wśród rozlewisk dalekiej Berezyny.  Jakże wielu sięgających po tę epicką 
opowieść Floriana Czarnyszewicza po raz pierwszy odkrywa, iż i tam żyli nasi rodacy. Ja sam kojarzy-
łem raczej Berezynę z odwrotem wojsk Napoleona i fragmentem panoramy Kossaka eksponowanym 
na Lubelskim Zamku. Urodzony w okolicach Bobrujska autor, tak opowiadał o tych ziemiach ustami 
swych bohaterów:  „strony nasze nie gorsze od tutejszych, ani ziemią, ani narodem. Nawet jeszcze 
lepsze. Co prawda, jest parę dzikich błot i parę kawałków piaszczystej wydmy też jest, ale w większej 
części to ziemia spadzista, czarnoziemna, godna na chleb i na las. Lasy u nas nieskończone, a stare 
i drogocenne. Są dęby w naszych puszczach, że przed wojną po 40 rubli za sztukę płacili. Łąk tak 
urodzajnych i pożywnych jak u nas, w całej guberni nie znajdzie się. Pan Dowbór Muśnicki, daj mu 
Boże zdrowie, gdy u nas tu był, to wszystkie ułańskie konie, tylko naszym sianem karmił. A naród też 
nie jest taki zły, jak o nim kto może mówi, albo myśli.”

Z miłości, z tęsknoty krzesane to słowa. Z obu tych uczuć i z żalu za utraconą kolebką wysnuł au-
tor opowieść o losach dwójki przyjaciół Stacha Bałaszewicza i Kościka Wasilewskiego. Opowieść o od-
radzającym się poczuciu polskości osadzoną w latach 1911 – 1920, podczas których przez Smolarnię 
przetaczały się na zmianę carskie, niemieckie i bolszewickie nawały. Zatopił ją w sugestywnych 
opisach przyrody, w historiach na poły awanturniczych, na poły romansowych, w realistycznych świa-
dectwach czasu wojny.  

W fabułę powieści umiejętnie wtopił Florian Czarnyszewicz własne wspomnienia owych lat upo-
korzeń, owych nadziei radości, jakie niosło pojawienie się między Dnieprem i Berezyną polskiego 
munduru i rozczarowań związanych raz to z wycofaniem się znad Berezyny korpusu gen. Dowbora-
Muśnickiego, raz to z wyrokami traktatu Ryskiego oddających owe ziemie we władanie Sowietom. Tam 
zostali jego rodzice, siostra i młodsi bracia. On sam po wojnie polsko-bolszewickiej osiadł w Wilnie, by 
po kilku latach wyemigrować do Argentyny. Tam stworzył „Nadberezyńców”. Co ciekawe, jego starszy 
brat Feliks niczym starszy brat Stacha Bałaszewicza, wyemigrował do Ameryki. Jego wnukiem jest 
Steven Tyler, wokalista zespołu „Areosmith”, zaś prawnuczką aktorka Liv Tyler. 

Pisał o „Nadberezyńcach” Czesław Miłosz, iż „wystarczyło jednej stronicy, ażebym uległ wpływowi 
tego narkotyku i przeczytał jednym tchem 577 stronic dużego formatu”, Józef Czapski zaś zauważał 
„konkretność wizji, miłość ziemi, drzew, chmur, obok której Reymont sztuczny jest i zimny, obok 
której myśleć można tylko o Panu Tadeuszu”.

Warto i nam przeczytać, bo to jedna z najważniejszych polskich lektur, choć w kanonach szkolnych 
nieobecna. Warto przeczytać, by spróbować zrozumieć, czym był ów rok 1918.

Warto przeczytać
Florian Czarnyszewicz  

„Nadberezyńcy” 

Wydawnictwo Arcana. 2010.

RECENZJA   ADAM PRZYSTUPA
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To nawyk z dzieciństwa, przypadłość wynie-
siona z rodzinnego domu. Kiedy rankiem uchy-
lam zaspane powieki często włączam muzykę. 
Czasem bywam karcony bo jej dźwięki zbudzić 
mogą śniących jeszcze sąsiadów. Lekko ją wte-
dy wyciszam, ale nie rezygnuję, bo przedziwnie 
skuteczny to sposób by rozjaśnić szarość poran-
ka. A jeśli za oknem uśmiecha się słońce? Tym 
lepiej. Wtedy piosenka może nawet porwać do 
tańca. 

Czym więc nastrajam się o świcie? Nie jest to 
wbrew pozorom „Radość o poranku”, choć chy-
lę czoła przed poczuciem humoru Jonasza Kofty, 
który otwierając piosenkę słowami „Jak dobrze 
wstać skoro świt” sam ponoć nie zwykł wstawać 
przed jedenastą. Od kilku lat, gdy na tygodniu 
budzę ze snu maluchy i wybieram je do szko-
ły czy przedszkola, pomaga mi Bap Kennedy. 
W weekendy, jako się rzekło, czasem sprawia, że 
nie zważając na swe marne umiejętności kołyszę 
się w tańcu z małżonką. Może być to „Moonlight 
Kiss”, „Maybe I Will”  czy też jej ulubione „Milky 
Way”.

Piękne piosenki. Zauważyliście, że więk-
szość z osób, które z lubością zwą się artystą, 
piszą czy komponują utwory? Bap pisał pio-
senki. Melodyjne, szczere, bezpretensjonalne. 
Piosenki, które można zanucić, a czasem za-
tańczyć. Piosenki twórczo wyrastające z bogatej 
skarbnicy wielkich poprzedników. Jak sam kie-
dyś zauważył w jednym z wywiadów, ich pisanie 
to poruszanie wśród tych samych starych akor-
dów, tych samych starych motywów. Należy tyl-
ko dodać coś od siebie, a kluczem jest prostota 
i szczerość. Bap miał na to patent. Choć poruszał 

się w z dawna zdefiniowanej stylistyce, niezależ-
nie czy sięgał bluesa, celtyckiej ballady, walczy-
ka czy western swingu nadawał im czegoś, co 
nazwałbym świeżością. Jest w tych piosenkach 
przestrzeń, jest oddech. Może właśnie dlatego 
słucham ich rankiem uchylając okna.  

Napisałem, że czerpał z tradycji. Nuty, które 
przywodzą na myśl jego rodzinny Belfast i okolice 
odnajduję w nagraniach „Energy Orchard”, roc-
kowego zespołu, w którym Bap grał w pierwszej 
połowie lat dziewięćdziesiątych. Ale tam, tam 
były tylko dodatkiem, ornamentem. Bogactwo 
celtyckich brzmień powróciło po latach na solo-
wej płycie Bapa „The Sailor’s Revenge”. Gdy ją 
odkryłem, początkowo znaczenie miała obecność 
na płycie Marka Knopflera, ale po chwili zrozu-
miałem, że spotkałem na drodze swych muzycz-
nych fascynacji kogoś wyjątkowego. Kogoś, kto 
nie ogląda się na modę, na trendy, na kierunek 
wiatru. Raczej staje zasłuchany w jego szept, 
w szum morskiej bryzy. Stąd na tej płycie takie 
piosenki jak „Shimnavale”, „Lonely No More”, ty-
tułowe „The Sailor’s Revenge” czy „Celtic Sea”. 
Piosenki wyrastające z tradycji podszytych no-
stalgią pieśni tułaczych. Patrząc z dystansem na 
koleje swej muzycznej kariery, Bap powiedział 
kiedyś, iż jest częścią irlandzkiej tradycji opusz-
czania domu w poszukiwaniu szczęścia i fortuny. 
Z owej wyprawy powrócił do swych korzeni, bo 
pieśni zielonej wyspy, to również tkane nadzieją 
pieśni powrotu.

Pieśnią powrotu wyrastającą ze zgoła nie cel-
tyckiej tradycji, jest na tej płycie ballada „Jimmy 
Sanchez”. Jej bohaterem uczynił Bap najmłod-
szego z 33 chilijskich górników zasypanych 

Piosenki
budzące
uśmiech
ADAM PRZYSTUPA

w 2010 roku  w kopalni miedzi i złota San José 
na pustyni Atakama. Zafascynowała go historia 
19-letniego chłopaka, który ledwie pięć miesięcy 
wcześniej zaczął pracę w kopalni, a potem prze-
żył pod ziemią długie 69 dni. Jak opowiadał przy 
życiu trzymała go myśl o czekającej nań ma-
leńkiej córeczce a jednocześnie wierzył, iż Bóg 
chce, aby pozostał uwięziony pod ziemią, póki 
nie przemyśli swego życia, póki się nie zmieni.

Choć to może nadużycie, za szczególną pieśń 
włóczęgi, szczególną pieśń powrotu zwykłem 
uważać „Please Return To Jesus”. Wpadająca 
w ucho melodia niesie ze sobą tekst oparty na 
budzącym zazdrość pomyśle. Wątpiący, zagubio-
ny duchowo bohater chcąc się zabezpieczyć na 
wypadek śmierci pozostawia instrukcję nawiązu-
jącą do oznakowania pocztowych zwrotów…

„Tuż ponad mym sercem
Mam mały tatuaż
 - Proszę zwrócić do Jezusa
Dziękuję”

Sytuacja zgoła inna niż w „Return To Sender” 
Elvisa Presleya, gdzie adresat listu pozostaje 
nieznany. I choć Bap Kennedy mówił z niejakim 
dystansem, iż pisząc tę piosenkę z humorem 
i z lekka niepoważnie podszedł do poważnego 
tematu, właśnie ona natrętnie wracała do mnie 
gdy myślałem o jego chorobie. On sam przed 
operacją w szpitalu na bloku operacyjnym śpie-
wał „The Lost Highway” Hanka Williamsa. 

Hank i Elvis. Ich muzyka, jak mówił Bap, 
nigdy go nie zawiodła. Co ciekawe i być może 
dla niektórych kontrowersyjne, muzycznie ce-
nił ich bardziej niż Beatlesów. Mawiał, iż Elvis 
nie bez powodu został uznany artystą stulecia, 
zaś Hankowi prawdopodobnie należy się pierw-
szeństwo pośród autorów tekstów. Myślę o tym 
słuchając „Maybe I Will” z płyty „The Sailor’s 
Revenge”. Piękny walczyk, który mógłby wyjść 
spod ręki Williamsa. I nie jest to zarzut na-
śladownictwa czy epigonii, ale komplement. 
Zasłuchany od lat w piosenki Williamsa odnajdu-
ję u Kennedy’ego tę samą  umiejętność zespaja-
nia tekstu z melodią. Jeszcze wyraźniej słychać 
to w „The Beauty Of You”, pięknej piosence, któ-
rą Bap napisał dla swojej żony Brendy.  

„Chciałem po prostu żyć sobie 
cichutko
Jak zwykle z pochyloną głową
Co noc wracać do domu
Ale wszystko to posłałem do 
diabła
Wszystkie moje plany wzięły w łeb 
Z chwilą gdy potknąłem się o two-
je piękno”

Nie sposób przesądzić, czy w owym miłosnym 
wyznaniu słowa postępują za melodią, czy też 
nuty tulą się do słów w rozmarzeniu. Wszystko 
zaś wyśpiewane subtelnie, z odczuwalną nie-
śmiałością, która współgra z wymową piosenki.

Żongluję przymiotnikami, bo nie prosta to 
sprawa pisać o muzyce. Zaklinać w słowa, coś co 
bez słów obejść się może. Pisać o czymś, czego 
odbiór ze swej natury jest bardzo subiektywny, 
bardzo osobisty. Żongluję przymiotnikami i choć 
nęciło mnie by pisząc o „The Beauty Of You” użyć 
słowa „romantyczna” zachowałem ją na inną 
okazję. Nie dlatego by taka nie była, przeciwnie. 
W jednym z wywiadów Bap zadeklarował, iż to 
jego ulubiona piosenka z „The Sailor’s Revenge” 
i nie wątpię, że każdy jej wers leje słodki mus 
w serce jego kochanej małżonki. Jak napisałem, 
odbiór muzyki zawsze ma charakter bardzo oso-
bisty, a ja przymiotnik „romantyczny” zarezer-
wowałem dla innej płyty Bapa Kennedy’ego. Dla 
„Lonely Street”.

Płyta „Lonely Street” ukazała w 2000 roku 
okraszona dedykacją, iż wszystkie piosenki zo-
stały zainspirowane postaciami Hanka Williamsa 
i Elvisa Presleya. Ledwie dwa lata wcześniej 
we współpracy ze Stevem Earl’em Bap wydał 
w Nashville swój pierwszy album „Domestic 
Blues”, zaś rok wcześniej własnym sump-
tem  płytę „Hillbilly Shakespeare” z piosenkami 
Williamsa. Ale wbrew temu co można by sądzić 
nie jest to płyta przesiąknięta muzyką country 
czy rock’n’rollem. Nie bez powodu nazwałem ją 
romantyczną. Za jej sprawą dwukrotnie przykuła 
mnie do telewizora komedia „Serendipity” (znana 
w Polsce jako „Igraszki losu”) z Kate Beckinsale 
i Johnem Cusack’iem w rolach głównych. 
Za pierwszym razem przegapiłem początek filmu, 
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daremnie więc wyczekiwałem chwili, w której 
z ekranu popłynie napisana i wyśpiewana przez 
Bapa ballada „Moonlight Kiss”. 

„Zdało mi się, że widziałem
Twoją twarz na wieczornym niebie
Na samotnym obłoku
Który płynął nade mną
Taką nocą
Chciałbym wpaść
W twoje ramiona
I złożyć pocałunek w blasku 
księżyca”

To pewnie najbardziej znana piosenka 
Bapa Kennedy’ego, ale ja spośród tych na-
pisanych z myślą o płycie „Lonely Street” 
upodobałem sobie „Good Times On Franklin 
Road”. Przy Franklin Road w Nashville stał 
dom Hanka Williamsa. Nim sobie to uświa-
domiłem, przesycona nostalgią ballada przy-
lgnęła w mojej świadomości do ilustracji za-
mieszczonej na okładce płyty, do fotografii 
zamyślonego piosenkarza spacerującego uro-
kliwą brukowaną uliczką rodzinnego Belfastu. 
Przylgnęła i zbudowała tak silne skojarzenia, że 
wraca do mnie za każdym razem, gdy w sen-
tymentalnej wyprawie przemierzam uliczki osie-
dla, na którym się wychowałem.

„Wszystkie te dobre chwile przy 
Franklin Road
Wszystkie te piosenki o miłości, 
które pisałem
Które sprawiały, że płakałaś
Mówiłaś wtedy, że coś wpadło ci 
do oka
Dobre chwile, dobry czas przy 
Franklin Road”

Nucąc jej melodię, sięgam po zgoła inne 
wspomnienia, ale to nie istotne. Jest tak uniwer-
salna, iż każdy z nas z osobna - i ja, i Bap, i Ty 

która/który to czytasz możesz zanucić „Wracam 
na Franklin Road / Zbyt długo mnie tu nie było…”. 
Jeśli zechcesz, zmienisz jedynie nazwę ulicy, 
miasteczka czy wioski.

Nucę i inne jego piosenki. Bywa, że przyklei 
się do mnie niczym przestroga „Be Careful What 
You Wish For”, bywa że chodzi za mną „Baby 
It’s Alright”. A przecież na piosenkach z „Lonely 
Street” i „The Sailor’s Revenge” świat się nie 
kończy. Uśmiecham się przy „Strange Kid” czy 
„Vampire”, które dla mnie są dowodem po-
czucia humoru i dużego dy-
stansu autora 

do własnej 
osoby. Nucę „Milky Way”, 

„Howl On” czy pochodzące z ostatniej pły-
ty Bapa „The Universe And Me”.

Właśnie, z ostatniej płyty. W maju 2016 roku 
tuż przed kolejnym koncertem Bap Kennedy 
trafił z ostrym bólem brzucha do szpitala, gdzie 
przyszło my zmierzyć się z diagnozą nowotworu. 
Od tej chwili z pomocą swej małżonki  komu-
nikował się ze swymi słuchaczami nie ze sceny 
a za pomocą bloga. Pisząc ten tekst, jeszcze raz 
przeglądam te szczególne zapiski i odkrywam 
człowieka, który w obliczu owych trudnych do 
akceptacji wiadomości, znajduje w sobie siłę by 
próbować oswoić z nimi swe otoczenie. Jest tam 
oczywiście ból, ale zamknięty w jednym, dwóch FO
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zdaniach. Znacznie więcej Bap pisze o zaanga-
żowaniu, cierpliwości, życzliwości i szacunku 
z jakim spotkał się ze strony personelu szpita-
la. Cytując fragment swojej piosenki „Nie ma 
nic większego we wszechświecie niźli ludzkie 
serce”, zauważa „Po ostatnich doświadczeniach 
na Oddziale 7 wierzę w to mocniej niż kiedy-
kolwiek”. Jest tam też wzruszające świadectwo 
miłości: „Uświadomiłem sobie, że Brenda jest 
prawdopodobnie wyczerpana. Od tygodni robi-
ła dla mnie wszystko, woziła mnie  do lekarza 
i zajmowała się wszystkim innym.  Była ze mną, 
kiedy dostałem wstępną diagnozę, i była ze mną 
wtedy, gdy informacja stała się bardziej nieprzy-
jemna. Była tam na każdym kroku i naprawdę 
nie wiem, co bym zrobił bez niej.  Sprawia, że   
czuję się silny. Czuję się tak szczęśliwy, że ją 
mam i zawsze wiedziałem, że jest wyjątkową 
kobietą”.

Pamiętam, że dwa lata temu każda ko-
lejna wizyta na blogu niosła ze sobą szcze-
gólne doświadczenie. Pamiętam nadzieję, 
jakie niosło bodaj najpiękniejsze zdjęcie 
Kennedy’ego trzymającego na rękach 
maleńkiego wnuka. Ethan przyszedł na 
świat dzień przed urodzinami dziadka, 
w tym samym szpitalu. „Wszyscy by-
liśmy tak szczęśliwi i podekscytowa-
ni tej nocy” – pisał – „ …. a teraz 
po tych wszystkich miesiącach on 
tu jest, przyniósł ze sobą niesa-
mowitą i potężną energię na 
ten świat.  Życie naprawdę 
jest cudem.”  Zdjęcie opubli-
kowane w dniu decydującej 
operacji. A potem, a potem 
kolejny wpis:  „Operacja 
pozostawiła dość dużą 
bliznę.  Chirurdzy kiedy 
mnie otworzyli stwier-
dzili, że nie mogą nic zrobić, 
aby usunąć raka, i odkryli coś więcej.  
Bardzo złe wieści dla mnie i najgorszy scena-
riusz.  Co teraz?  Chcę wykorzystać mój czas, by 
naprawić rzeczy, które mogę, i włożyć tyle mi-
łości, ile tylko mogę, w świat, nim przewoźnik 
przewiezie mnie przez wielką rzekę.  Nie boję 
się.  Wszyscy musimy się z tym pewnego dnia 
zmierzyć.”

Jak wobec tego wyznania pozbierać myśli? 
Z pomocą przychodził sam Bap, pisząc, iż na 

tym świecie, na którym jest tyle bólu i kłopo-
tów, wszystko co dla niego przeznaczono, jest 
w tych dniach miłością i dobrocią. Dziękował za 
wsparcie i sam go udzielał innym, decydując się 
na wyznanie, iż żyje i tworzy z diagnozą zespo-
łu Aspergera. Nazwał go nawet motorem swojej 
kreatywności.

Z niejakim zdziwieniem odkrywał, że to co 
robił miało rzeczywistą wartość „Trudno to wy-
jaśnić, ale przez lata zdawało mi się, że tworzę 
w odosobnieniu.  Czułem, że nagrywam płyty dla 
bardzo małej grupy ludzi o podobnych fascyna-
cjach.  Ale teraz wydaje się, że muzyka dotarła do 
znacznie większej liczby osób, niż mogłem sobie 
zdać sprawę”. Nim odszedł 1 listopada 2016 roku 
pisał „Nie wiedziałem.  Nie wiedziałem, jak wiele 
osób zostało dotkniętych przez moje piosenki”. 

Uśmiecham się, bo to piosenki budzące 
uśmiech…. 
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Przełom wiosny i lata tamtego roku 
niósł ze sobą zapewne wiele intrygu-

jących i wartych zapamiętania zdarzeń. Jednych 
zainteresować mogła śmierć wynalazcy myszki 
komputerowej Douglasa Englebarta, innych ogło-
szenie upadłości przez miasto Detroit, a zapewne 
znaleźliby się i tacy, których zadziwiła reelekcja 
prezydenta Mongolii Cachiagijna Elbegdordża. 
Mnie zapadła w pamięć wizyta w Zakładzie 
Zagospodarowania Odpadów przedstawicieli pra-
sy, którzy umyśli sobie opisać dalsze losy zbiera-
nych przez mieszkańców Lublina śmieci. 

Bynajmniej, nie pierwszy raz zjawili się na za-
kładzie ludzie zarabiający na chleb piórem. Nie 
pierwszy raz przychodziło mi wcielać się w po-
stać kustosza oprowadzającego gości po firmo-
wych włościach. Po raz pierwszy, przyszło mi na-
tomiast na myśl, by po wszystkim zapytać o… 
autoryzację. Ku mojemu zaskoczeniu, nieśmiała 
prośba okazała się kłopotliwą. Czas gonił, artykuł 
winien ukazać się nazajutrz, ja zaś, chcąc docho-
wać staranności, byłem nieustępliwy. Wreszcie 
zaproponowano, bym wysłuchał treści artyku-
łu przez telefon. Dzieło zwieńczono szczerym 
do bólu wyznaniem – „Proszę się nie martwić. 
Wszystko będzie dobrze. Nie pierwszy raz przy-
chodzi mi pisać o rzeczach, o których nie mam 
pojęcia”.

Mocno zaskoczony nie zaznałem rzecz jasna 
spokoju póki artykuł nie ukazał się drukiem, ale 
zyskałem oryginalną anegdotę. Anegdotę, która 
przywodzi do refleksji nad rzetelnością piszą-
cych, ale może być również punktem wyjścia do 
interesujących rozważań. Bo czy w istocie można 
pisać o rzeczach, o których pojęcia nie mamy? 
Odważę się rzec, iż to niemożliwe, bo jeśli choć 

próbujemy, znak to, że mamy pojęcie choćby 
o rzeczy tych istnieniu. O nich samych pojęcie 
możemy mieć mgliste. Wtedy w sukurs przyjść 
może wiedza pochodząca z różnych źródeł lub… 
wyobraźnia. 

Gdy o tym myślę, od razu przypominam 
sobie recenzję Waldemara Łysiaka „Cesarz 
Napoleon po japońsku” zamieszczoną w tomie 
„Napoleoniada”. Autor z właściwą sobie swadą 
i oczytaniem pochylił się w nim nad odnalezio-
ną w barcelońskim antykwariacie książką za-
tytułowaną „More Queer Things about Japan”, 
czyli „Osobliwości Japonii”, wydaną w 1905 roku 
w Londynie. Na jej kartach pośród opisów da-
lekowschodnich zwyczajów odnalazł angielskie 
tłumaczenie biografii Napoleona Bonaparte na-
pisanej przez anonimowego Japończyka i wyda-
nej w Kraju Kwitnącej Wiśni w ostatnich latach 
pierwszej połowy XIX stulecia. 

Paradoksalnie, książka która miała być prze-
wodnikiem po sekretach obcej kultury, niespo-
dziewanie okazała się świadectwem pojmowania 
przez odizolowanych od Europy Japończyków 
tradycji i historii Starego Kontynentu. Trzeba 
bowiem pamiętać, iż od połowy XVII wieku aż 
do 1853 roku kraj ten trwał w całkowitej izolacji 
od świata. Przyjazd obcokrajowców, jak i wyjazd 
mieszkańców Japonii poza wyspy był zabronio-
ny pod karą śmierci. Handel z wybranymi pię-
cioma narodami odbywał się za pośrednictwem 
portów znajdujących się poza granicami kraju. 
Holendrzy, jako jedyna europejska nacja dopusz-
czona do wymiany handlowej prowadzili ją z za-
kazem zejścia na ląd na sztucznej wyspie Dejima 
usypanej w zatoce Nagasaki. Wiedza japońskie-
go autora o dziejach cesarza Francuzów oparta 

FELIETON ADAMA PRZYSTUPY

A co jeśli… ?
Opowieść czterdziesta druga

zapewne na wydanych w Europie biografiach 
pełna jest więc przeinaczeń czy błędów, celnie 
punktowanych przez Waldemara Łysiaka. O wie-
le bardziej intrygujące od owych pomyłek czy la-
psusów są grafiki ilustrujące historię Napoleona. 
Jaka szkoda, iż w „Napoleoniadzie” znalazło 
się miejsce jedynie dla dwóch drzeworytów. 
Na jednym z nich Bonaparte poślubia Józefinę 
Beauhamais, na drugim Rosjanie oblegają bro-
nioną przez Francuzów Moskwę. Co prawda dru-
gie z opisanych zdarzeń nigdy nie miało miejsca, 
ale istotniejsze, że każda ilustracja jest wyrazem 
wyobrażeń artystów zbudowanych na bazie ro-
dzimych, japońskich doświadczeń. I tak damy 
dworu ubrane są w kimona, zaś Józefina w tra-
dycyjny wielowarstwowy strój jūni-hitoe. Równie 
orientalnie odziany Napoleon smakuje nieznany 
napój z charakterystycznej płaskiej miseczki. 
Oblegające Moskwę wojska nie przypominają 
bynajmniej barwnych dziewiętnastowiecznych 
formacji, ale odziane są w przedziwne zbroje 
stanowiące mieszaninę stroju średniowiecznych 
knechtów i ozdobnej samurajskiej zbroi yoroi. 
I tylko ostrzeliwane przez artylerię zamczysko 
nie prezentuje się o dziwo jak pałac w Kioto, lecz 
zgoła renesansowo.  

Wszystko to, rzecz jasna, budzi na ustach 
uśmiech, ale daje się wytłumaczyć. Wszak ostat-
nie informacje o życiu i kulturze Europejczyków 
docierały bez przeszkód do mieszkańców dale-
kiej Japonii właśnie w okresie renesansu. Tak to 
już jest, iż próbując opisać nieznane, podświa-
domie sięgamy pamięcią do tego, co w naszym 
mniemaniu podobne. To przypadłość, która bywa 
przekleństwem wszelkiej maści krytyków czy 
recenzentów, którzy opisując wytwory ludzkiej 
twórczości zmuszeni są szukać punktu odniesie-
nia. Nikt rzecz jasna nie lubi być klasyfikowany, 
szufladkowany, uznawany za naśladowcę czy 
epigona, ale jakże inaczej zanęcić tych, którzy 
jeszcze nie czytali, nie oglądali, nie słyszeli? Inna 
rzecz, czy owe porównania są trafne. Wielokrotnie 
irytowały mnie nierzetelne recenzje, pełne nie-
trafionych porównań, w gruncie rzeczy obnaża-
jące brak wiedzy piszących. Ale też, przyznaję, 
nie raz zdarzało się wyczekiwać uchylenia rąbka 
tajemnicy przez tych, których dopuszczono do 
przedpremierowego przesłuchania płyty ulubio-
nego muzyka, z nadzieją, iż opiszą nowe melodie 
odnosząc je do tych już znanych.

Owo zanurzenie w otaczającej nas 

rzeczywistości może być pomocne, ale może być 
też zdradliwe. Choć nie zaczytuję się w literatu-
rze science-fiction, nie śledzę filmów snujących 
baśnie o odległych cywilizacjach dostrzegam 
pewną prawidłowość. Coraz trudniej dostrzec 
wśród nich coś zaskakującego. Nowe światy 
konstruowane przez futurologów są siłą rzeczy 
oparte o zasady tego naszego. Większość - niech 
mi wybaczą miłośnicy fantastyki – z owych gro-
teskowych stworów zarówno w wyglądzie jak 
i zachowaniu czy sposobie myślenia naśladuje 
ludzi czy zwierzęta. Tak wszakże być musi, by-
śmy czytając lub oglądając mogli odwołać się do 
własnych doświadczeń, wyobrażeń, radości czy 
lęków. W innym przypadku owo nowe, byłoby 
zupełnie niezrozumiałe, nieczytelne. Niczym ma-
tematyka operująca w n-tych wymiarach. 

Nie sposób zmagać się z obliczeniami w pią-
tym czy szóstym wymiarze przestrzeni, gdy ten 
trzeci wydaje się kresem. Pamiętam błąkający 
się na moich ustach uśmiech, gdy czytając po-
wieść Roberta Goddarda „Co kryje mrok” dotar-
łem do następującego fragmentu: 

„- To co jest możliwe, niekoniecznie musi być 
pożądane. Przypuść na chwilę, że zdajesz sobie 
sprawę tylko z dwóch wymiarów przestrzennych: 
długości i szerokości, a ja biorę drewnianą ob-
ręcz, wkładam ci ją przez głowę, przesuwam 
w dół i kładę na podłodze wokół twoich stóp. 
W ten sposób stajesz się moim więźniem. Nie 
możesz uciec.

- Dlaczego? Wystarczy, że przekroczę obręcz. 
- Ależ nie możesz tego zrobić. Wysokość, 

a tym samym zarówno pomysł podniesienia nogi, 
jak i czynność przekraczania, leży poza możli-
wościami twojego pojmowania. Nie wierzysz, że 
wysokość istnieje. Obręcz stanowi dla ciebie nie-
przekraczalną barierę. Jesteś uwięziony z powo-
du ograniczenia własnych zmysłów.”

Są wszakże chwile, w których z rozmysłem 
pozwalamy się pojmać i nie zamierzamy nigdzie 
uciekać. Przymykamy powieki dając się ponieść 
opowieści o nieznanym. I nawet nie podejrzewa-
my, iż daliśmy się ponieść cudzej wyobraźni. Nie 
podejrzewamy i skłonni jesteśmy uwierzyć.

Jakże by inaczej, jeśli lat masz ledwie naście 
a przygoda wiedzie przez raz to spaloną słoń-
cem, raz to sieczoną deszczem prerię. Przygoda 
najprawdziwsza, która każe odłożywszy na chwi-
lę książkę, nie zważając na zdarte i zbite kolana 
przedzierać się przez gęstwinę czy wyzbywszy 
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się trwogi wpinać się na rosnące obok domu 
drzewo. Przygoda, w której przyjaźni i oddanie 
staje naprzeciw zdradzie i nikczemności, jeszcze 
nie zatopionych w odcieniach szarości. 

Są książki, które zapadają w pamięć już swo-
im pierwszym zdaniem. Ta, rozpoczęta pytaniem 
„Czy wiesz, Szanowny Czytelniku, co to jest 
greenhorn, określenie wysoce złośliwe i uchy-
biające?” zawładnęła wyobraźnią czytelników na 
całym świecie. Dorobek Karola Maya to nie tylko 
„Winnetou”, to 72 tomy, których grzbiety, gdy-
by postawić je obok siebie miałyby grubość po-
nad 2,5 metra. To prawda, nie wszystkie równie 
zajmujące i godne uwagi, ale te najważniejsze 
„Winnetou”, „Old Surehand”, „Skarb w srebrnym 
jeziorze”, „Syn łowcy niedźwiedzi” czy  „Czarny 
Mustang” przełożono na 25 języków i wydano 
w nakładzie ponad 100 milionów egzemplarzy. 

Nic to, że nawet wyglądem Winnetou nie 
przypominał typowego przedstawiciela Apaczów. 
Nic to, że autor kreślił na kartach swych książek 
wyidealizowany wizerunek Indian. Kto zacznie 
swą przygodę z Dalekim Zachodem od książek 
Karola Maya, jeśli tylko zechce, wiedziony cieka-
wością trafi z czasem na historyczne opracowa-
nia Roberta Utley’a, George Bird Grinnell’a czy 
choćby taką pozycję jak „Wilki niebieskich żoł-
nierzy” Thomasa Dynlay’a traktującą o intry-
gującym, na pozór pełnym sprzeczności zagad-
nieniu służby indiańskich zwiadowców w armii 
Stanów Zjednoczonych. Nic to, powtórzmy, że 
historie opisane przez niemieckiego pisarza, nie 
są tak zniuansowane jak rzeczywistość na dzie-
więtnastowiecznym pograniczu. Nie może taka 
być, bo… swe opowieści snuł Karol May o tysiące 
kilometrów od bezkresu Wielkich Równin. 

Powie ktoś, iż każdy pisarz stwarza swych bo-
haterów siłą własnej wyobraźni. Może to i praw-
da, ale May czynił to tak sugestywnie, że całe po-
kolenia czytelników skłonne były mu zawierzyć. 
Choćby w to, że każdy Indianin co drugie zda-
nie kończy sugestywnym „howgh”. Wyobraźnią 
nadrabiał brak wiedzy, ale pewnie jest wiele 
racji w stwierdzeniu, że gdyby miał szanse po-
znać realia Dalekiego Zachodu, jego książki by-
łyby uboższe. Kontynent amerykański odwiedził 
dopiero w roku 1908, opisawszy już wszystkie 
przygody Winnetou i Old Shatterhanda i ponoć 
nie był zbudowany tym, co zobaczył. 

Jakże bardzo przypomina to rozważa-
nia Wojciech Kossaka nad topografią wąwozu 

Somosierry, którą tak on, jak i Piotr Michałowski 
przestawiali w bardzo sugestywny sposób, jako 
skalne urwisko, gdy tymczasem podczas podróży 
do Hiszpanii odnalazł ją całkiem odmienną: 

„Wysadzali się więc malarze na przepaściste 
wąwozy ze skałami, z których wprost na naszych 
szwoleżerów kamienie i głazy zrzucają geryllasy, 
na pejzaże raczej do turni tatrzańskich zbliżo-
ne, jak obraz Verneta, malowany dla pułkownika 
Krasińskiego. Nie ma jednego, który by choćby 
w przybliżeniu był w zgodzie z rzeczywistością, 
a moja Somo-Sierra, to już chyba najmniej do 
prawdziwej podobna”.

Urodzony w rodzinie ubogich saksońskich 
tkaczy mały Karol potencjałem swej dziecięcej 
wyobraźni zaskakiwał ponoć już w szkole pod-
stawowej. Ojciec zachęcał go do czytania a on 
chłonął zapisane stronice jakby chciał nadrobić 
owe pięć lat, kiedy obraz świata budował sobie 
za pomocą dotyku, słuchu czy zapachu. Do pią-
tego roku życia nie widział, co pewnie nie pozo-
stało bez wpływu na kreatywność jego wyobraź-
ni. Ona zaś w wieku durnym i chmurnym była 
dlań raczej przekleństwem niż atutem. Łatwość, 
z jaką przychodziło mu fantazjowanie stwarza-
ła pokusę by wykorzystać naiwności innych. 
Podając się za oficera policji poprosił sklepikarz 
o okazanie wszystkich posiadanych banknotów, 
po czym większość z nich skonfiskował komu-
nikując, że są fałszywe. W swych oszustwach 
i kradzieżach wcielał się także w inne postacie, 
choćby w lekarza, plantatora z Martyniki, czy 
amerykańskiego ambasadora. W efekcie kilka-
krotnie lądował w więzieniach. Jego biografo-
wie piszą, iż po raz pierwszy popadł w konflikt 
z prawem jako siedemnastolatek. Skradł świece 
ze szkoły w Waldenburgu, gdzie kształcił się na 
nauczyciela, ale wtedy jeszcze skończyło się na 
wydaleniu ze szkolnych murów. Wkrótce potem 
oskarżony przez współlokatora o kradzież ze-
garka trafił Karol May do więzienia w Chemnitz. 
W sumie w więziennych murach spędził dziesięć 
długich lat. 

Odbywając wyrok w zamku Osterstein opie-
kował się więzienną biblioteką, ale przełomowy 
dla jego dalszych losów był pobyt w saksońskim 
więzieniu Waldheim w latach 1870-1874. Spotkał 
tam katolickiego katechetę Johannesa Kochtę, 
który namówił go do przelewania swych marzeń 
i fantazji na papier. Po latach, w swojej autobio-
grafii May wspominał: „Był tylko nauczycielem, 

bez wykształcenia akademickiego, ale człowie-
kiem honoru pod każdym względem, humanitar-
nym jak rzadko”. Zdaje się, że to właśnie Kochcie 
zawdzięczamy, iż więzień nr 402 nie przepadł 
w otchłani niepamięci jako kolejny blagier, zło-
dziej i oszust, ale zawładnął wyobraźnią młodych 
ludzi pisząc powieści pełne prawych bohaterów. 
Jeszcze w więzieniu poczęły powstawać pierw-
sze opowiadania, najsłynniejsze opowieści już na 
wolności. Gwoli sprawiedliwości słabości do fan-
tazjowania Karol May nie wyzbył się nigdy. Wraz 
z upływem czasu coraz bardziej utożsamiał się ze 
swym bohaterem Old Shatterhandem, zamiesz-
kał w willi Radebul pod Dreznem, gdzie raczył 
swych gości opowieściami o sile swej pięści, zna-
jomości indiańskich dialektów czy pokazywał im 
słynny sztucer Henry’ego.

Na marginesie tej opowieści warto nadmienić, 
że choć w Polsce podobnie jak na całym świecie 
twórczość niemieckiego pisarza cieszyła się za-
wsze dużą popularnością, śmiało rzec można, iż 
niewielu z nas poznało ją w pełni. Otóż wiele do-
stępnych w księgarniach wydań „Winnetou” po-
zbawionych jest wedle uznania wydawcy całych 
oryginalnych fragmentów książki. Ta przedziw-
na praktyka dotyka zresztą również twórczość 
Julisza Verne’a.

O ile Karol May zaszczepiał w nas siłą swej 
wyobraźni obraz prerii i pustyni, we Francji 
mieszkał człowiek, który umyślił sobie malować 
dżunglę nigdy jej nie oglądając. Był ledwie dwa 
lata młodszy o Karola Maya. Tak jak ona pocho-
dził z ubogiej rodziny, z tą różnicą, że jego ojciec 
nie był tkaczem a blacharzem. Henri Rousseau, 
bo o nim mowa, tak jak May w młodości miał 
kłopoty z prawem, które w ramach odkupienia 
win oprócz krótkiego pobytu w więzieniu za-
owocowała siedmioletnią służbą we francuskim 
wojsku. Bynajmniej, choć chciałaby tak legen-
da snuta przez poetę Guillaume’a Apollinaire’a, 
Rousseau nie brał w tym czasie udziału w kam-
panii meksykańskiej Napoleona III. Jego malar-
stwa nie inspirowało wspomnienie równikowej 
wiecznie zielonej selvy porastającej południową 
część Półwyspu Jukatan, bo nigdy jej nie widział. 
Co więcej nigdy prawdopodobnie nie wyjeżdżał 
poza przedmieścia Paryża. Swoje wyobrażenie 
dżungli barwniejszej niżli w rzeczywistości budo-
wał poprzez wizyty w paryskim ogrodzie bota-
nicznym  Jardin des Plantes, gdzie mógł oglą-
dać egzotyczne gatunki roślin. W ramach ogrodu 
już od 1794 roku funkcjonowała tzw. menaże-
ria, której zaczątkiem były okazy zrabowane 
w czasie rewolucji z zwierzyńca króla Ludwika 
XVI z Wersalu. Tam zapewne Rousseau, wzorem  
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felieton

Eugène Delacroix czy Francisco Goya podglądał 
dzikie zwierzęta.

 
Henri Rousseau pracował jako urzędnik 

w dziale akcyz pobierając opłaty od towa-
rów przywożonych do Paryża. Stąd przezwisko 
„Celnik” nadane mu przez pisarza Alfreda Jarry. 
Jak powiada legenda – a legendy zawsze towa-
rzyszą artystom – zaczął malować podczas dłu-
gich dyżurów w pracy. Był samoukiem, którego 
dziś często uważa się za pierwszego malarza 

prymitywistę. Rzeczywiście, zwłaszcza gdy przy-
chodziło my malować ludzi rzucała się w oczy 
pewna naiwność w zamyśle ich przedstawienia, 
przesada czy błędy w proporcjach. Gdy malował 
przyrodę owe niedostatki warsztatu nie rzucały 
się już tak w oczy. Może dlatego, że część obra-
zów tworzył przy użyciu pantografu, którym po-
noć kopiował ilustracje odnalezione w gazetach. 
Czyniono mu z tego tytułu zarzuty, zda się chy-
bione, bo raz, że nie był jedynym, który posiłko-
wał się tym urządzeniem, a dwa, że w istocie nie 

kopiował fotografii, lecz traktował je jako osno-
wę, na których tkał obrazy własną wyobraźnią. 

Pierwszy wizerunek tropikalnego lasu przed-
stawił na obrazie „Tygrys w tropikalnej bu-
rzy” z 1891 roku wystawionym na tzw. Salonie 
Odrzuconych. Polujący tygrys czaił się na swą 
ofiarę wśród gąszczu roślin targanych wiatrem. 
Niebo przecinały błyskawice i strugi deszczu 
malowany pociągnięciami srebrnej farby. Sama 
ofiara drapieżnika pozostała tajemnicą ukrytą 
poza kadrem. 

Dzikie koty pojawiały się na jego obraz wie-
lokrotnie. Raz są drapieżne, by wspomnieć tyl-
ko „Głodnego lwa rzucającego się na antylopę”, 
innym razem łagodne jak w „Śpiącej Cygance” 
gdzie król pustyni przemyka w blasku księżyca 
obok śniącej kobiety. Kwintesencją poetycko
-bajkowego stylu Rousseau, jego sposobu wi-
dzenia przyrody jest obraz „Sen” namalowany 
w 1910 roku na kilka miesięcy przed śmiercią 
autora. Gęstwina tropikalnego lasu przetykana 
jest różnobarwnymi kwiatami i źółcią dojrzałych 
owoców. Wzrok zaskoczonego widza przyciąga 
surrealistyczna w tym otoczeniu sylwetka nagiej 
kobiety (polskiej przyjaciółki malarza – Jadwigi) 
leżącej na kanapie w stylu Ludwika Filipa. Śród 
liści, na których połyskuje blask księżyca, kryją 
się zaciekawione zwierzęta. Wszystkich kołysze 
melodia grana na flecie przez skrytego w cieniu 
drzew egzotycznego grajka. 

Co ciekawe „Celnik” Roussseau opatrywał 
prace krótkimi poematami, w których objaśniał 
swoje zamysły. Jakby nie chciał zostawić pola 
do błędnych interpretacji nieprzychylnych mu 
recenzentów. Gdy nie oszczędzała go krytyka, 
w obronę brała go paryska bohema. Traktowała 
go jako swego rodzaju maskotkę, spełniającą 
ideał surrealistów – samouka, którego oko do-
strzegało więcej niźli oko wykształconego arty-
sty. Sam Rousseau chciał malować jak ówcześni 
akademicy, co więcej był przekonany, że tworzy 
obrazy realistyczne. Czy zachwyty przyjaciół 
z Montmartre’u były szczere? Pewnie nie wszyst-
kie, bo co sądzić o słynnej biesiadzie wydanej 
w grudniu 1908 roku przez Pabla Picassa na 
cześć „Celnika”. Bohater imprezy przybył nań 
dorożką w towarzystwie Apollinaire’a . Witały go 
chorągiewki i transparenty parodiujące obcho-
dy świąt narodowych.  Rozbawione towarzystwo 
uważające go za poczciwca i dziecięcego w sfe-
rze artystycznej fantastę jadło i piło na umór, 

z zimną powagą wygłaszając złośliwe peany na 
modłę słynnego „degasowania”, on zaś odbierał 
owe hołdy przygrywając gościom na skrzypcach. 
Cały ów bal miał być w istocie, jakbyśmy dziś 
powiedzieli happeningiem, złośliwym dowcipem 
ubranym w kostium benefisu. I choć wydawałoby 
się, że niesforna cyganeria zabawiła się kosztem 
Roussseau, ostatnie słowo należało do niego . Gdy 
mocno nietrzeźwego malarza odwoziła po impre-
zie do domu dorożka, wychylił się zeń i zwrócił 
się do Picassa mówiąc „Ty i ja jesteśmy najwięk-
szymi malarzami świata, ty w stylu Egipskim” – 
a wiec jak należy domniemywać przebrzmiałym, 
minionym – „ja w nowoczesnym”.

Jest więc wyobraźnia pięknym darem, któ-
ry wszakże nigdy nie pozwoli dostąpić wiedzy 
o istocie rzeczy. Jakiś czas temu doniesienia 
o pladze planowych pożarów na mniej lub bar-
dziej legalnych składowiskach odpadów, dały 
okazję różnym ekspertom do diagnozowania 
w mediach sytuacji w całej gospodarce odpada-
mi i serwowania prostych, gotowych rozwiązań. 
Czasami z dużym zadziwieniem odkrywałem ich 
powierzchowność, a czasem nawet niedorzecz-
ność. W tym konkretnym przypadku, z racji swej 
pracy, mogłem ważyć się na ocenę. I wtedy przy-
szła myśl, która winna budzić trwogę „A co jeśli 
tak jest w każdym innym przypadku?....”

więcej felietonów

Adama Przystupy

można przeczytać

na stronie

www.kom-eko.pl

Adam
Przystupa

Autor Felietonów, Dyrektor ds. Środowiska i Relacji 
Zewnętrznych Kom-Eko, jest wnikliwym, pełnym hu-
moru obserwatorem rzeczywistości.

Kochający życie rodzinne, dużą i małą Ojczyznę, 
Człowiek o ogromnej kulturze osobistej, miłośnik histo-
rii, dobrej literatury i muzyki Knopflera, zaangażowany 
w działania ekologiczne w Lublinie.
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SPOŚRÓD NUT WYSORTOWANE     ADAM PRZYSTUPA

Co skłania nas by 
oglądać filmy dro-

gi? Dlaczego tak chętnie do 
nich wracamy obdarzając 
w dodatku przesadnym mia-
nem „kultowych”? Czy dla 
tego, jak chcą krytycy, iż dro-
ga jest prostą metaforą życia? 
Może dlatego, że droga bywa 
próbą i taka konstrukcja fabu-
ły pozwala wiele opowiedzieć? 
A może dlatego, że droga jest 
w istocie skrywaną tęsknotą? 
Tęsknotą za czymś nieokre-
ślonym, za czymś czego szu-
kasz, czego brak budzi twój 
wewnętrzny niepokój a cze-
go nazwać nie potrafisz. Masz 
wszakże jedną pewność – bę-
dziesz wiedział, że to właśnie 
to, kiedy odnajdziesz. Może 
jest tak jak pisał Mark Knopfler 
w piosence „Southbound Again” 
z debiutanckiego albumu „Dire 
Straits” – 

„Znów na południe, 
sam już nie wiem, 
odchodzę czy wracam 
do domu
Chłopak musi 
wędrować
Wydaje się, że pisana 
mu droga”

Właśnie, a jak jest z pie-
śniami drogi ? Najpiękniejszą 
jest może ta, której melodii 
nie znamy. Pieśń, którą John 
R.R. Tolkien włożył w usta Bilbo 
Bagginsa w jednej z pierwszych 
scen „Władcy pierścieni”.

„A droga wiedzie 
w przód i w przód
Skąd się zaczęła, tuż 
za progiem -
I w dal przede mną 
mknie na wschód
A ja wciąż za nią, tak 
jak mogę…

Skorymi stopy za nią 
w ślad
Aż w szerszą się roz-
płynie drogę
Gdzie strumień 
licznych dróg już 
wpadł…
A potem dokąd ? – 
rzec nie mogę…”

Prawdziwa pieśń drogi to 
taka pieśń, która towarzy-
szy wędrowcom. Zaśpiew, 

który wyrywa się z piersi by 
ulgę przynieść zbolałym sto-
pom. Tak jak ten, intonowany 
niegdyś przez dziatwę:

„Wędrowali szewcy 
przez zielony las 
 Nie mieli pieniędzy 
ale mieli czas. 
 Wędrowali 
rypcium-pypcium 
 I śpiewali 
rypcium-pypcium 
 Nie mieli pieniędzy 
ale mieli czas”.

Szewcom z dziecięcej pio-
senki nie ciążą kieszenie. Ich 
bogactwem jest to czego nam 
brakuje nieustannie. Więc 
może to jest właściwy powód? 
Tęsknota nie tyle za drogą co 
za czasem, wolnym czasem. 
Tęsknota, która niepostrzeże-
nie przechodzi w nostalgiczną 
refleksję nad jego upływem 
a potem w gorzką nad nieod-
wracalnością zdarzeń. 

Czy słusznie? Inna pieśń 
drogi zwykła temu zaprzeczać 
– „Nigdy nie widziałem czegoś, 
co po czasie nie wyglądało by 
lepiej”. Dlaczego nie zawierzyć, 
jeśli ów wers wyśpiewany jest 

PIEŚNI
DROGI

niskim, doświadczonym przez 
czas głosem? Co prawda aktor-
ka Jean Seberg towarzysząca 
Lee Marvin’owi na planie filmu 
„Pomaluj swój wóz” słysza-
ła ponoć w jego głosie odgłos 
deszczu bulgoczącego w sta-
rej zardzewiałej rynnie, ale na 
przekór tej uszczypliwości, pio-
senka „Wand’erin Star” uwodzi. 

„ Błoto może cię uwię-
zić, równiny wysuszyć 
na wiór
Śnieg zaognić twe 
oczy, ale tylko ludzie 
przywiodą cię do łez
Dom jest po to by 
z niego wyruszyć, by 
snuć marzenia
o powrocie
Które przy odrobinie 
szczęści nigdy się nie 
spełnią
Urodziłem się pod wę-
drującą gwiazdą”

I jeszcze ta cudowna, peł-
na ironii, nieprzetłumaczal-
na z angielskiego  gra słów – 
„Do I know where hell is, hell 
is in hell-o”. Czyżby miało to 
znaczyć, iż dla prawdziwego 

włóczęgi celem jest sama dro-
ga a nie jej kres?

Intrygujący tekst „Wędru-
jącej gwiazdy” napisał Alan Jay 
Lerner, melodię skomponował 
Frederick Loewe. Zważywszy, 
że spółka autorska Lerner – 
Loewe firmowała takie dzie-
ła jak „Amerykanin w Paryżu” 
czy „My Fair Lady”, nie dzi-
wi iż piosenka z miejsca stała 
się ozdobą musicalu „Pomaluj 
swój wagon” wystawionego 
w 1951 roku na  Broadway’u. 
W 1969 roku sztukę przenie-
siono na ekran filmowy pre-
zentując widzom komedię mu-
zyczną przebraną w kostium 
westernu. Brzmi niedorzecz-
nie? Niekoniecznie – w 1954 
roku pięć nominacji do Oscara 
(w tym w najbardziej prestiżo-
wej kategorii – najlepszy film) 
zyskał musical „Siedem na-
rzeczonych dla siedmiu braci”. 
W komedii „Pomaluj swój wóz” 
zabrakło może popisów cho-
reograficznych (dla tych warto 
właśnie obejrzeć „Siedem na-
rzeczonych…”, choćby ideal-
nie zgrany z muzyką układ do 
piosenki „Lonesome Polecat”), 
ale są zaskakujące popisy wo-
kalne Lee Marvina i… Clinta 
Eastwooda. 

Można rzec, że popular-
ność piosenki to wypadkowa 
jej klasy, gustów słuchaczy 

i - zwłaszcza ostatnio - zabie-
gów promocyjnych. W przy-
padku „Wand’erin Star” ów 
trzeci czynnik nie miał wielkie-
go znaczenia a jednak piosen-
ka przez trzy tygodnie marca 
1970 roku królowała na szczy-
cie brytyjskich list przebojów. 
Choć trudno w to uwierzyć, 
to właśnie Lee Marvin, które-
go nie sposób nawet zaliczyć 
w poczet śpiewających aktorów 
tym wykonaniem powstrzymał 
pochód przez brytyjskie listy 
przebojów  piosenki „Let It Be” 
Beatlesów. Za jego sprawą „Let 
It Be” nigdy nie wspięło się na 
szczyt listy brytyjskich szlagie-
rów – po trzech wspomnianych 
tygodniach zagościła tam bal-
lada duetu Simon i Garfunkel 
„Bridge Over Troubled Water”, 
którą przy odrobinie dobrej 
woli, też można traktować jako 
pieśń drogi. Drogi, w której jak 
pisał Paul Simon gdy przyjdą 
trudności i niepokoje „położy 
się jak most nad wzburzoną 
wodą”…
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Kto w przedświątecznym zabieganiu 
roku 1919 znalazł czas i 30 zbęd-

nych halerzy by zakupić popołudniowy numer 
„Ziemi Lubelskiej”, przeczytał na pierwszej stro-
nie następującą wiadomość:

„Telegram. Lwy północy. Powitanie wojsk pol-
skich powracających z Murmania.

Warszawa. 21.12 (PAT), Dziś przed połu-
dniem odbyło się tu powitanie wojsk polskich, 
które powróciły z Murmania. Zostało odprawio-
ne uroczyste nabożeństwo w kościele garnizo-
nowym, byłym soborze w obecności naczelni-
ka Państwa, generała Hallera i przedstawiciela 
Ententy; po nabożeństwie ze stopni świątyni wy-
głosił ksiądz Jachimowicz kazanie do „Lwów pół-
nocy” jak murmańczyków nazywają Anglicy. Na 
czele murmańczyków szli generał Haller, major 
Dinstel, Dąbrowa i oficerowie, którzy swego cza-
su przedarli się przez Murman do Francji. Za nimi 
postępowali murmańczycy; pochód murmań-
czyków zakończony był przez dwóch żołnierzy 
w strojach karelów, prowadzących białą niedź-
wiedzicę.” [„Ziemia Lubelska” nr 537, 22 grudnia 
1919]

Tak dziś, jaki i blisko sto lata temu, uwa-
gę czytelnika przyciąga nie tyle informacja 
o samej defiladzie odbieranej przez marszałka 
Piłsudskiego, ile obecność w wojskowej kolumnie 

polarnego drapieżnika. Pierwszy raz usłyszałem 
o owej niedźwiedzicy wiele lat temu. Pacholęciem 
jeszcze będąc zaczytywałem się, smakowa-
łem „Gawędy o broni i mundurze” Szymona 
Kobylińskiego. Na karcie ilustrującej barwy pol-
skich formacji walczących na frontach I wojny 
światowej swoją charakterystyczną kreską na-
kreślił pan Szymon pupilkę batalionu murmań-
czyków. Skąd Polacy na Murmaniu? Czym jest, 
a może był ów Murmań? 

Polacy na Murmaniu.
W świadomości starszego pokolenia zapisał 

się raczej Murmańsk, miasto na dalekiej północy, 
niezamarzający port, cel krwawych atlantyckich 
konwojów w czas II wojny światowej. Sowieckie 
okno na świat, którym płynęła pomoc od za-
chodnich aliantów. Okno, w którego sąsiedztwie, 
o czym mało kto wie, w okresie od grudnia 1939 
do sierpnia 1940 roku funkcjonowała na mocy 
sowiecko-niemieckich porozumień tzw. Baza 
Północna okrętów Kriegsmarine. 

Nazwa Murmańsk pojawiła się na ma-
pach Rosji w 1917 roku po wybuchu rewolu-
cji. Wcześniej miasto na cześć rządzącej Rosją 
dynastii Romanowów nazwano Romanow na 
Murmaniu. Na Murmaniu, czyli na ziemiach 
położonych nad Morzem Barentsa. Ów, jako 

PIĘKNY
I KOCHANY 
ZWIERZ
Urodziła się na Oceanie Lodowatym, o 250 mil morskich od za-

śnieżonego lądu, na wielkim złomie kry, płynącej niby tratwa 

kryształowa z powolnym prądem mórz podbiegunowych...

ADAM PRZYSTUPA

się rzekło, niezamarzający port, podobnie jak 
Archangielsk i Władywostok, był miejscem, przez 
które państwa Ententy kierowały pomoc dla car-
skiej Rosji zmagającej się na froncie wschodnim 
z wojskami Państw Centralnych. Kiedy rok 1917 
przyniósł wybuch rewolucji, upadek caratu, upa-
dek rządu Kiereńskiego i wycofanie się bolszewi-
ków z wojny, sprzymierzone mocarstwa poczęły 
obawiać się upadku frontu wschodniego, co nie-
spodziewanie mogło przechylić szalę zwycięstwa 
na stronę Niemiec i ich sojuszników. W efekcie 
w 1918 roku na północy objętej rewolucją Rosji 
wylądowała wielonarodowa ekspedycja inter-
wencyjna. Kogo tam nie było? Pod komendą an-
gielskiego generała brygady Edmunda Ironside 
walczyli m.in. Brytyjczycy, Francuzi, Amerykanie, 
Kanadyjczycy, Włosi, Chińczycy i Polacy. 

By wyjaśnić, skąd wzięli się tam nasi roda-
cy, trzeba by wywieść długą opowieść o trzech 
polskich korpusach walczących na froncie 
wschodnim. Przypomnieć ich zawiłe dzieje ma-
lowane słowem w „Strzępach epopei” Melchiora 
Wańkowicza. Ich rozbicie wiosną 1918 roku i za-
mysł generała Józefa Hallera tworzenia nowych 
polskich oddziałów właśnie na Murmaniu, gdzie 

wylądował korpus interwencyj-
ny aliantów. Do rejonu formo-
wania zdołało dotrzeć kilkuset 
naszych rodaków. Każdy z nich 
mógłby pewnie ubrać swą hi-
storię w słowa podobne do tych, 
spisanych przez Eugeniusza 
Małaczewskiego:

„[…] na Murman dostałem 
się niełatwo. Wpierw odsie-
działo się we wszystkich wię-
zieniach miejskich, jakie są 
po drodze od Jarosławia do 
Archangielska. Spacerowało się 
po ulicy pod »widelcami« (ba-
gnetami). Było się pod sądem 
wojennym, sądem polowym. 
Poznało się całą, rzeczywiście 
b.[ardzo] mądrą i sprężystą ad-
ministrację policyjną Sowietów. 
Było się w końcu skazanym na 
rozstrzelanie”

Bolszewicy na wyraźny roz-
kaz Trockiego rozstrzeliwali bez 
sądu wszystkich pojmanych 
Polaków przebijających się na 

północ. Komu się powiodło, zasilał szeregi, o któ-
rych inny murmańczyk Zdzisław Chrząstowski 
pisał: 

„Karabiny mieliśmy rosyjskie i japońskie, żołd 
– francuski, mundury – angielskie, orzełki i serca 
– polskie. I polską komendę”

Pięćdziesięciu z nich, pod tą komendą 
w sierpniu 1918 roku pojmało bolszewicki sztab 
w Archangielsku, co doprowadziło do wycofania 
się Armii Czerwonej z miasta. Oddział kapitana 
Mariana Sołodkowskiego po przybyciu do miasta 
Anglików ruszył w pościg za nieprzyjacielem zy-
skując w walkach toczonych nad rzeką Dźwiną 
miano „Lwów Północy”. W grudniu 1918 roku 
Oddział Dźwiński wszedł w skład nowo utworzo-
nego Batalionu Strzelców, który pod dowódz-
twem majora Juliana Skokowskiego aż do wrze-
śnia 1919 roku ścierał się z bolszewikami nad 
rzeką Onegą. 

Wśród przeszło trzystu murmańczyków był 
człowiek, który równie biegle co bronią władał 
piórem. Człowiek, o którym inny pisarz i reporta-
żysta Ksawery Prószyński pisał, że jak nikt „zro-
zumiał wojnę, rewolucję i Rosję”. Zrozumiał, bo 
ich doświadczył. 
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„Ocierałem się, jako niedoszła ofiara, o krwa-
wą robotę czerezwyczajek, widziałem trupy mo-
ich żołnierzy, dobitych na polu obcasami w twarz, 
żywcem odartych ze skóry, spalonych na wolnym 
ogniu. Oglądałem u swych stóp martwe ciała to-
warzyszy broni, zmasakrowane w sposób, który 
nawet na fotografiach, zrobionych na świadec-
two, wzbudzał w widzu nieprzezwyciężone torsje 
obrzydzenia i lęku. Wtedy już czułem, że to nie 
jest zwykły mord, zwyczajna wojna. I zaczyna-
łem pojmować, że na mordowanie się według 
humanitarnych paragrafów haskich i genewskich 
konwencji nie ma miejsca ani czasu tam, gdzie 
o samą duszę Ludzkości śmiertelny toczy się 
bój...”

Zderzył się z ich okrucieństwem i barba-
rzyństwem na progu swego dorosłego życia. 
Doświadczył, by później dawać świadectwo 
w przejmującym tomie opowiadań „Koń na wzgó-
rzu”. Zbiorze, w którym młody pisarz niemal na 
każdej stronie zdawał się być wierny słowom na-
pisanej przez siebie piosenki:

Świat cały śpi spokojnie
i wcale o tym nie wie,
że nie jest tak na wojnie,
jak jest w żołnierskim śpiewie.

Na krze powita?
Napisałem „niemal”, bo w książce Eugeniusza 

Małaczewskiego, którą napisał – by użyć słów 
narratora tytułowego opowiadania - z „pamięci 
zbolałej, cierpiącej nad wszelkie wyobrażenie”, 
jest historia, która zdaje się haustem świeżego 
powietrza, baśnią prawie. „Dzieje Baśki mur-
mańskiej”. To opowieść, która zda się dziś pod-
stawowym, jeśli nie jedynym opisem losów, owej 
niedźwiedzicy maszerującej w warszawskiej de-
filadzie. Opisem tak sugestywnym, iż wielu zapo-
minając, iż to utwór literacki, głodni szczegółów, 
każdy z nich biorą za fakt historyczny. Nie czynię 
im z tego powodu, wielkiego wyrzutu, bo sam 
z przyjemnością daję się ponieść „genealogicz-
nym”  fantazjom autora.

„Bohaterka mej opowieści urodziła się na 
Oceanie Lodowatym, o 250 mil morskich od za-
śnieżonego lądu, na wielkim złomie kry, płyną-
cej niby tratwa kryształowa z powolnym prądem 
mórz podbiegunowych.

Wydała ją na świat wspaniała macierz, kró-
lewski okaz białej niedźwiedzicy, mającej 8m 69 

cm wzrostu od nosa do ogona a o do ogona do 
nosa drugie tyle, i porosłej śliczną, śnieżną sier-
ścią, podobną do bujnego runa kóz angorskich.”

Nie mógł rzecz jasna Małaczewski znać 
tych szczegółów, ale jego opowieść o ojcu 
„Niedźwiedziówny”, wagabundzie, który „miał 
w sobie coś z nieuleczalnych tęsknot Robinzona, 
coś niecoś z odkrywczych ambicyj Kolumba”, po-
dobnie jak koleje łowieckiej edukacji małej boha-
terki, czyta się z przyjemnością. 

„A niełatwa to jest rzecz, – podchodzenie fok 
– jeśli się zważy, że niedźwiedź biały jest wpraw-
dzie biały, ale nos ma czarny. I Baśka w tym 
względzie nie była wyjątkiem wśród swych sio-
strzyc i braci. Od stóp do czubka głowy napu-
szyście biała, niby chodzący stóg waty, nie róż-
niła się barwą od dziewiczych śniegów, w krąg 
rozpostartych w mleczną pustynię, ale jej no-
sek wyglądał tak, jakby przed chwilą wyjęła go 
z kałamarza.

Gdyby nie czarny nos, tamecznym niedźwie-
dziom nic by nie brakowało do zupełnego szczę-
ścia. W kraju, gdzie dobry Bóg calutki świat 
wytapetował na biało, nos o barwie czarnej jest 
w życiu dużą zawadą. […]

Warto było zobaczyć Baśkę na ćwiczeniach 
łowieckich, gdy pod okiem macierzyńskiem czoł-
gała się do zabitej uprzednio foki, zasłaniając 
szczelnie swój czarny nosek. Robiła to gestem 
białej łapki, tak wdzięcznym i wstydliwym, jaki 
się widzi tylko na obrazie – u Zuzanny, wycho-
dzącej z kąpieli.”

Córka regimentu.
Urokliwe opowieści o niedźwiedzim dzie-

ciństwie, są wstępem do opisu dalszych lo-
sów „Baśki”, którą na przedwiośniu 1919 roku 
w Archangielsku miał od napotkanego Samojeda 
(domyślać się należy – myśliwego) zakupić mło-
dy polski podchorąży Walenty Karaś. Starał się, 
wedle opowiadania Małaczewskiego, ów młodzie-
niec zdobyć przychylność kobiety poznanej na 
przyjęciu w misji francuskiej. Traf chciał, że o jej 
względy rywalizował z murmańczykiem kapitan 
włoskich strzelców. W owej rywalizacji Włoch po-
siadał liczne przewagi. W odróżnieniu od jasno-
włosego podchorążego był brunetem, co bardziej 
trafiało w gusta wybranki, dodawał sobie powa-
gi monoklem, piękniej śpiewał oraz jako kapi-
tan, był rzecz jasna wyższy stopniem. Uciekł się 

tedy Polak do rywalizacji na zgoła innym polu. 
Dowiedziawszy się, że „donna” lubi zwierzęta 
poczęli się obaj rywale prześcigać w prezentowa-
niu jej coraz to nowych pupili. Jeśli Włoch przy-
prowadził pod jej okno oswojoną łasicę, Karaś 
przywlókł ze sobą na sznurku żywego gronosta-
ja. Gdy kapitan przelicytował gronostaja żółtym 
lisem, podchorąży dostał skądś młodego wilcz-
ka. Młoda niedźwiedzica, miała być odpowiedzią 
na błękitnego lisa, z którym rywal spacerował 
po promenadzie. Ich spotkanie miało zgoła, nie-
przewidziany przebieg…

„Baśka zbliżyła się do lisa w zamiarze obwą-
chania jego kity, intrygującej puszystym wyglą-
dem. Włoch schylił się, by podnieść monokl, bez 
którego nic nie mógł przedsięwziąć, gdyż był 
krótkowidzem.

Obwąchiwany przez białego potwora lis wpadł 
w szał przerażenia i urwał się wraz ze smyczą 
i guzikiem, do którego smycza była przytwier-
dzona. Gwałtowne szarpnięcie, spowodowane 
oderwaniem mocno przyszytego guzika, wytrąci-
ło schylonego kapitana z równowagi, aż się mu-
siał oprzeć rękami o ziemię i znalazł się przez 
chwilę w pozycji na czworakach.

Baśka, rozzłoszczona ucieczką lisa, poczytała 
osobę, znajdującą się na czworakach i wypiętą 
ku niej gestem wysoce prowokacyjnym, za jako-
wegoś czworonoga, który jej, Baśce, chce ubli-
żyć. Zahaczyła więc kłami za fałdy kapitańskich 
hajdawerów i jęła ciągnąć ku sobie z całej siły.”

Ponieważ równie niefortunne okazało się spo-
tkanie Baśki z psem głównodowodzącego woj-
skami sprzymierzonych – buldog był wobec niej 
nazbyt śmiały i przepłacił to życiem – została 
zabrana spod opieki podchorążego, „rozkazem 
dziennym L. 33 § 8 przydzielono do Baonu W.P. 
na Murmanie z nominacją na „Córkę Regimentu” 
i z zaliczeniem na wikt w kompanji karabinów 
maszynowych” i oddana na wychowanie kapralo-
wi Smorgońskiemu.

Zręcznie prowadził autor fabułę opowiadania 
przypisując wybór nowego opiekuna skojarze-
niu, do jakiego przywiodło dowódcę nazwisko 
kaprala. Wiedzieć bowiem należy, iż jak pisał 
Artur Gloger mieszkańcy miasteczka Smorgonie 
w oszmiańskim powiecie „słynęli szczególniej-
szym przemysłem, polegającym na hodowli mło-
dych niedźwiedzi, obuczaniu ich sztuk i oprowa-
dzaniu potem po całej niemal Europie. Stąd stała 
się sławną w Polsce: „Smorgońska akademja”, 

„smorgoński akademik”, „gagatek smorgoński” 
i t. p.”. Przesiąknięte polskością, acz dziś białoru-
skie Smorgonie, po dziś dzień ma w swym herbie 
wizerunek stojącego na dwóch łapach niedźwie-
dzia, choć już przeszło dwa wieki Cyganie nie 
uczą tam tańczyć swych podopiecznych. Kapral 
Smorgoński, choć nie nosił w sobie całej tradycji 
kresowych niedźwiedników, z zapałem nauczał 
Baśkę tak by mogła „maszerować na dwóch ła-
pach, krokiem strzeleckim, w takt muzyki”. On 
też, wedle Małaczewskiego „pierwszy nazwał ją 
– Baśką. Było w niej bowiem coś wielce kobiece-
go, a zarazem miała w sobie wiele z miłej dziku-
ski, takiej właśnie, jaką jest niejedna z polskich 
Basiek. Żołnierz na odludziu bywa skłonny do 
idylli i sentyment swój lokuje, gdziekolwiek uda 
się mu sercem zaczepić...”.

Niechże i tak będzie, choć gwoli sprawiedli-
wości, wydana w 1929 roku z okazji pierwszego 
zjazdu murmańczyków jednodniówka „Żołnierz 
polski na Murmanie”, zawierająca nazwiska 
wszystkich żołnierzy, nie wspomina o kapralu 
Smorgońskim. Nie figuruje tam również podcho-
rąży Karaś. Jest, owszem, w 1 kompanii strzel-
ców porucznik Karaś, ale jemu na chrzcie dano 
Edward, nie Walenty. Szkoda, iż autor tomu „Koń 
na wzgórzu” zdał się na literacką konwencję, nie 
zachowując dla potomnych prawdziwych imion 
bohaterów tej historii.

Skuteczny musiał być w swym trudzie opie-
kun niedźwiedzicy, bo nauczywszy ją dobrych 
manier uczynił z niej karną i łagodną maskot-
kę oddziału. Zdzisław Chrząstowski, przyja-
ciel Małaczewskiego, w swoich wspomnieniach 
„Legenda murmańska”, tak pisał o Baśce:

„Panie pytają o naszą Baśkę. Czy ona wyglą-
da rzeczywiście na niedźwiedzia, i to polarnego? 
Sama nazwa: niedźwiedź polarny - ścina krew 
w żyłach niewiast. A tymczasem Baśka jest naj-
łagodniejszym i najmilszym zwierzątkiem, jakie 
kiedykolwiek widziałem. Młode to jeszcze i pło-
che, a pocieszne, jak biała kula śniegu, z dwoma 
węgielkami, zamiast oczu.

Teraz można ją brać na kolana jak prawdziwą 
Baśkę. Ale gdy dorośnie, przestanę brać ją w ob-
jęcia, bo nuż uściśnie za mocno? Z kobietami ni-
gdy nic nie wiadomo...”

W zachowanych wspomnieniach murmańczy-
ków, ich polarna towarzyszka broni nabierała 
niezmiennie cech ludzkich. Nic więc dziwnego, że 
Bronisław Duch w swoim „Krótkim zarysie baonu 
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murmańskiego w północnej Rosji” tak opisywał 
powrót z dalekiej północy:

„Niezapomnianym dniem był dzień 24 wrze-
śnia, kiedy to około północy zbliżyliśmy się do 
przylądka Północnego. Oddział cały, zebrany 
w grupy wysłuchał w skupieniu, okolicznościo-
wego przemówienia podporucznika Matjasika, 
poczem orkiestra odegrała hymn narodowy. Ta 
noc – symboliczna – była cudna, - szczyty przy-
lądka Północnego, lśniły w blaskach księżyca 
i w resztkach promieni zorzy polarnej, uwypu-
klając i świadcząc nam dobitnie, że żołnierz pol-
ski gotów jest do wszelkiej ofiary gdy o Ojczyznę 
chodzi, że nawet tu, niemal na biegunie – słu-
żyć Jej będzie. Nawet „Baśka” nasza, czując 
wówczas powagę chwili, zachowała zupełną ci-
szę, nie wydając pomruków z powodu morskiej 
choroby i opierając się przednimi łapami o kra-
ty swej „Willi”, chciwie wpatrywała się w grupę 
żołnierzy, słuchając w bacznej postawie hymnu 
narodowego”.

Spotkanie z marszałkiem.
Drogą morską, przez Edynburg, wracali do 

Polski. W pierwszych dniach grudnia baon sko-
szarowano w Modlinie. A potem… a potem była 
defilada, od której rozpocząłem tę opowieść. 
Defilada, która przysporzyła Baśce popularno-
ści tak wielkiej, że pluszowe białe misie zwa-
no w przedwojennej Warszawie jej imieniem. 
Edmund Małaczewski zdając się na biegłość swe-
go pióra notował:

„Obok maszerujących szeregów, chodnika-
mi ulicą rwał potok. Przewracał się, zawadzając 
o małe dzieci i psy, rozbijał kolana i łby o słupy 
latarni, wpadał z rozdziawioną gębą pod tram-
waje i samochody, zrywał się z ziemi i biegł da-
lej na złamanie karku, byleby nie stracić z oczu 
białej niedźwiedzicy. W mig dowiedziano się o jej 
imieniu i szmer; „Baśka, Baśka!” elektryzującemi 
kręgami rozchodził się w tłumie. A ona, słysząc 
swe imię, tysiącogębną famą wokół powtarzane, 
zhardziała jeszcze bardziej i szła już, nie wiedząc 
dobrze, czy to ją prowadzą za Oddziałem na łań-
cuchu, czy może ona raczej tych trzystu ludzi 
przed sobą popędza.”

Pozostała owa defilada w pamięci, za sprawą 
spotkania Baśki z marszałkiem Piłsudskim…

„Naczelnik bardzo się spodobał Baśce. Nigdy 
go przedtem nie widziała, jednak od razu, 
z pierwszego rzutu oka, doszła do przekonania, 

że ten wysoki człowiek, w skromnym szarym 
płaszczu, z krzaczastemi brwiami i wąsami, jest 
na tym placu figurą naczelną, naczelniejszą od 
Smorgońskiego, który ją, Baśkę, trzyma na 
łańcuchu i uczy rozumu ogniem i żelazem, na-
czelniejszą od Dowódcy Oddziału, którego się 
Smorgoński boi, jak Baśka ognia, ba! naczel-
niejszą nawet od niej samej, od Baśki, na któ-
rą wszystkie zwracają się oczy! Gdy Naczelnik, 
chcąc ją pogłaskać, wyciągnął rękę, bez namy-
słu podała mu łapę, wykonawszy przy tem coś 
jakby dyg ceremonialny, jakiego by się nie po-
wstydziła – najwytworniejsza Dama Dworu. 
Rozeszli się, bardzo z siebie nawzajem zadowo-
leni. Podczas defilady Baśka wywołała w tłumie 
widzów prawdziwy entuzjazm: piękny to był wi-
dok, gdy szła na tylnych łapach, dorównywając 
wzrostem Smorgońskiemu, krok w krok z nim 
i resztą Oddziału, zaś w momencie, przepisanym 
ustawą, zwróciła łeb do Naczelnika, salutując go 
dziarsko, jak szeregowy żołnierz w marszu.”

Niestety ledwie dwa miesiące później padła 
Baśka z ręki mazowieckich chłopów, co tak zapa-
miętał mjr Bronisław Duch:

„Baśkę spotkał smutny koniec w Modlinie. 
Podczas jednej z kąpieli w Wiśle, uderzona krą 
w głowę, zerwała się z łańcucha na którym trzy-
mał ją opiekun, przepłynęła na lewy brzeg, gdzie 
nieuświadomieni, poczciwi nasi kmiotkowie, za-
tłukli widłami i dubeltówkami, spokojnie zbliża-
jące się zwierzę, które najmniej spodziewało się 
śmierci.”

Był to naprawdę bardzo piękny i strasznie 
kochany zwierz, jak pisał Edmund Małaczewski, 
nic więc dziwnego, iż pogrążeni w żałobie mur-
mańczycy postanowili ją unieśmiertelnić odda-
jąc odzyskane futro do preparacji. Była odtąd 
Baśka jedną z atrakcji Muzeum Wojska Polskiego 
w Warszawie. Owiana legendą niedźwiedzica 
niezwykłe wrażenie pozostawiała zwłaszcza na 
najmłodszych. Jak wielkie i trwałe? W szary czas 
lat osiemdziesiątych, ledwie rok po zniesieniu 
stanu wojennego wiedziony nostalgią Szymon 
Kobyliński zdecydował się przypomnieć swym 
czytelnikom Baśkę, choć ona i jej towarzysze 
za sprawą walk z bolszewikami skazani byli 
w Polsce Ludowej na zapomnienie.  „Tak wiele 
mówię o Baśce” – pisał – „bo ją zawsze głaska-
łem ukradkiem i ona na mnie wywierała wrażenie 
najsilniejsze”.

Kto ciszę przerwać się ośmieli
Rzekłbyś, że Kossak kreślił scenę
Ona u okna w śnieżnej bieli
On lada dzień ruszy za Niemen
On afekt ku niej skrzętnie chował
I ściągał wodze swoim zmysłom
Gdy niespodzianie walc darował
Niepokojącą ust jej bliskość

Niepokojący sukni szelest
Niesforny nad jej czołem kosmyk
On wspomni go idąc na czele
Podjazdu ku przedpolom Moskwy
Tymczasem walc obdarzał szczodrze
I chociaż w ustach więzły słowa
To jednak tych niepewnych spojrzeń
Nie sposób było nie skrzyżować

Spierzchłymi usty dłoń jej muśnie
Pożegna ją skinieniem głowy
Walc skrzesze na jej licu uśmiech
Zda się nieśmiały, zagadkowy
Pytaniem w sercu mu zagości
I wiatr nad Kremlem też nie raczy
Wspomóc i rozwiać wątpliwości
Co też ów uśmiech miałby znaczyć

Ustka, 18 – 21 sierpnia 2013 r.
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Jak co roku jesień zwykła nas zachwycać 
paletą barw, którą zawdzięczamy w głów-
nej mierze zmieniającym swój kolor liściom.

Jesienią liście zaczynają pięknie się przebar-
wiać. To sposób drzew na to, by przygotować się 
do zimy. Nasz klimat ma bardzo wyraźną cyklicz-
ność. Jest okres wegetacji, kiedy drzewa mogą 
pięknie sobie rosnąć i asymilować, jest też czas 
jesieni, kiedy muszą się przygotować do spo-
czynku. Przygotowanie polega na wycofaniu do 
gałęzi, pnia czy korzeni najważniejszych sub-
stancji odżywczych m.in. azotu, ale także ma-
gnezu i innych ważnych dla życia pierwiastków, 
by zaoszczędzić je na następny sezon. 

Dlaczego liście się przebarwiają? 
Kolor zielony to kolor chlorofilu, podstawowe-

go barwnika, który służy do fotosyntezy i two-
rzenia substancji odżywczych. W okresie przy-
gotowania do spoczynku następuje jego rozpad, 
a wtedy z całą siłą ujawniają się inne barwniki 
zwane karotenoidami. Za ich sprawą jesienią li-
ście zyskują nowe kolory: odcienie żółci, czer-
wieni, brązów. Dotąd były maskowane przez zie-
leń chlorofilu, z którym współpracują w procesie 
fotosyntezy, a jesienią, gdy nie ma już chlorofi-
lu, także chronią delikatny aparat asymilacyjny 
przed uszkodzeniem przez światło. 

Barwy jesiennych liści ofiarują nam do-
znania natury estetycznej, ale czy kolor 

przebarwienia ma znaczenie z punktu wi-
dzenia samej rośliny?

Istnieje koncepcja, według której ma to 
znacznie, ze względu na ochronę drzew przed 
pasożytami. Mszyce, które nie widzą czerwone-
go koloru odbierają czerwone liście, jako miej-
sce, które nie nadaje się do bytowania. Liście, 
które przebarwiają się na czerwono byłyby więc 
w mniejszym stopniu atakowane przez późne 
pokolenie mszyc, niż liście zielone czy mało się 
przebarwiające. Ta hipoteza wymaga jeszcze 
badań.

Ta zmiana kolorów dotyczy nie tylko 
drzew, ale i innych roślin.…

Dotyczy wszystkich roślin, które zrzucają li-
ście, a nie wszystkie zrzucają. Nawet wśród 
drzew mamy całą grupę szpilkowych, które – 
oczywiście za wyjątkiem modrzewia- tego nie 
czynią. 

A szpilki mogą się przebarwiać?
Szpilki modrzewia, nim opadną ulegają prze-

barwieniu, ale w przypadku pozostałych drzew 
iglastych to zjawisko nie występuje. Są one 
przygotowane na to by przetrwać zimę. To pora 
roku szczególnie trudna dla drzew liściastych 
ze względu na proces odparowania wody, któ-
ry odbywa się poprzez liście. Gdyby drzewa nie 
zrzuciły liści jesienią, nawet zimą traciły by przez 
nie wodę. Roślina nie byłaby jednak w stanie, ze FO
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Jakże pięknie się 
przebarwiają…
O sekretach pastelowej szaty drzew i krzewów,

którą co roku obdarza nas jesień rozmawiamy

z biologiem dr hab. Markiem Kucharczykiem.

ADAM PRZYSTUPA
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względu na niską temperaturę i zmrożony grunt 
pobrać jej z gleby. To kolejny powód, dla którego 
liście są zrzucane na zimę. W odróżnieniu od li-
ści, szpilki drzew iglastych są zbudowane tak, by 
ograniczać parowanie (transpirację). 

Gubienie liści, to jednak przypadłość nie 
tylko naszej strefy klimatycznej?

W tropikach, gdzie wegetacja może się odby-
wać przez okrągły rok, drzewa też tracą liście. 
Tyle tylko, że, zrzucają je sukcesywnie a nie 
wszystkie o jednej porze roku. Dno równikowej 
puszczy jest usłane liśćmi. 

Liści, które jesienią lądują pod naszymi 
stopami, również zliczyć nie sposób …

Istnieje wskaźnik zestawiający powierzchnię 
liści na drzewie do powierzchni rzutu jego ko-
rony. Najczęściej przyjmuje on wartości od 3 do 
6, czyli o tyle większa jest powierzchnia samych 
liści niż rzut korony drzewa. To wskaźnik, który 
mówi między innymi o produktywności lasu. A co 
do samej ilości liści - na dębie, którego korona 
ma średnicę 15 metrów, tych liści może być na-
wet 60 000. 

To liczba, która robi wrażenie.
Jeśli pomnożymy to przez miliony drzew i wie-

le kilometrów kwadratowych lasów zrozumiemy, 
dlaczego gdy jesienią na półkuli północnej opa-
dają liście wpływa to na zwiększenie szybkości 
wirowanie Ziemi. To zjawisko podobne do piru-
etu wykonywanego przez łyżwiarza figurowego, 
który by zwiększyć prędkość obrotu, zbliża ręce 
do tułowia. W przypadku opadłych liści, ich masa 
znajdując się bliżej środka Ziemi zwiększa jej 
rotację. Jest to zmiana niewielka, rzędu ułamka 
sekundy, ale jednak… 

Wróćmy na nasze lokalne podwórko. Czy 
powinniśmy zgrabiać liście?

Z czysto ekologicznego punktu widzenia 
właściwie nie powinniśmy. Liście, które opada-
ją pod drzewo po rozłożeniu stają się dla niego 
zasobem pokarmowym. W ten właśnie sposób 
funkcjonują lasy.  Biomasa, która spada z drzew 
służy całej gromadzie najróżniejszych organi-
zmów. Jeśli przez lata usuwamy liście, jałowimy 
glebę i jednocześnie stwarzamy drzewu trudniej-
sze warunki do życia. Istnieją oczywiście sytu-
acje, w których powinniśmy je zbierać. Tak jest 

w przypadku zieleni miejskiej i kasztanowców, 
ponieważ zgrabianie liści służy ograniczeniu po-
pulacji szkodnika szrotówka kasztanowcowiacz-
ka. Jest wreszcie znane w świecie przyrody zja-
wisko allelopatii, kiedy jedna roślina wytwarza 
substancje mające hamować rozwój innych ro-
ślin. Tak na przykład działa na inne rośliny orzech 
włoski. To widać świetnie w ogrodzie. Jeśli ktoś 
nie grabi liści spod orzecha, to w tym miejscu 
praktycznie nic nie będzie chciało urosnąć.

Mamy więc konflikt estetyki z logiką. 
Z punktu widzenia obiegu materii, wywożąc 

wszystkie liście zubażamy środowisko. Z punktu 
widzenia estetyki utrzymania zieleni w mieście, 
staje się to koniecznością. Rozkładające się liście 
stają się z wyglądu niezbyt atrakcyjne. Czas ich 
rozkładu jest zróżnicowany. W naszych warun-
kach klimatycznych bardzo szybko, w przecią-
gu kilku miesięcy rozkładają się liście wierzby, 
topoli, klonu czy lipy. Na wiosnę pozostają już 
tylko najtwardsze ich części – ogonek czy uner-
wienie. Natomiast liście dębu zawierające więcej 
garbników rozkładają się w ciągu dwóch, trzech 
lat. Myślę jednak, że tam gdzie to możliwe, czyli 
w zagajnikach, czy w tej zieleni parkowej, która 
jest utrzymywana w stanie półdzikim, tam te li-
ście powinny pozostawać.

Jeśli mielibyśmy wskazać gatunek 
drzew, który ze względu na swoją jesienną 
szatę najbardziej przyciąga uwagę…

Wskazałbym chyba osikę. Może niezbyt atrak-
cyjne drzewo, niezbyt cenne, ale jesienią bardzo 
ładnie się przebarwia. Nawet na jednym drzewie, 
małym drzewku, można znaleźć liście przepięk-
nie i różnorodnie przebarwione. Pięknie przebar-
wiają się też klony…

dr hab. Marek Kucharczyk

Pasjonat łączący zamiłowanie do przyrody 
i fotografii, kierownik Zakładu Ochrony Przyrody 
na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS, opie-
kun Studenckiego Koła Fotografii Przyrodniczej 
UMCS.

Październik w ogrodzie to czas przygotowywania ogrodu do zimy. Pomimo, że kwitną jeszcze 
niektóre rośliny to krótsze dni i chłodne noce przypominają o wszechobecnej jesieni. Jest 

to najlepszy czas na sadzenie większości drzew i krzewów liściastych. W miejscu gdzie chcemy po-
sadzić roślinę wykopujemy dołek, nasypujemy kompostu wymieszanego z glebą i obficie podlewamy.

Październik to także pora na jesienne nawożenie, możemy użyć kompostu lub nawozów fosforo-
wych i potasowych. To także dobra pora na dzielenie i sadzenie bylin. Do połowy miesiąca sadzimy 
cebule: czosnków ozdobnych, kosaćców, szafirków, przebiśniegów, tulipanów, lilii i krokusów.

Po pierwszych przymrozkach, miejsca nasadzeń przykrywamy 2-4 cm warstwą kory lub torfu. 
W październiku jeszcze przynajmniej dwa razy kosimy trawnik, po skoszeniu możemy rozłożyć na 
trawniku cienką około 5 mm warstwę dojrzałego przesianego kompostu.

Humukom testowała będę na gruncie całkowicie wyjałowionym przez ekspansywne rośliny iglaste. 
Dodatkowa bliskość rynien nie polepsza jakości gleby, sprzyja to bowiem wymywaniu składników 
odżywczych z gleby.

Na terenie gminy Lubartów znajdują się jedne z najsłabszych gleb w powiecie pod względem 
przydatności rolniczej. Przeważają gleby średniej i niskiej jakości (IV i V klasa). Będzie to nie lada 
wyzwaniem dla Humukomu. Odmiany tulipanów jakie wybrałam do sadzenia: Upstar, Double Beauty 
of Apeldoorn, Flaming Flag, Darwin Van Eijk. Cebulki sadzimy w rozstawie 10 cm oraz na głębokości 
ok. 10 cm.

Sprawdzimy więc jak zakwitną moje tulipany – Do zobaczenia na wiosnę!

w praktyce cz. 1

ANNA MARZEC

FOTO: Autorka. Test wykonany jesienią 2018 roku

w otulinie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego – wieś Wandzin.
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Wbrew pozorom nie we wszystkim była 
pierwsza. Kiedy z krzykiem witała świat 26 
lutego 1900 roku swą sportową pasją za-
dziwiała już Warszawę zapomniana dziś 
Karolina Kocięcka. Zadziwiała i budziła 
uśmiechy zażenowania, bo choć skutecznie 
rywalizowała z mężczyznami, kto to widział, 
by kobieta uprawiała sport, by kobieta ściga-
ła się na rowerze. Nie była też pierwszą pol-
ską olimpijką, bo tu palma pierwszeństwa 
przypadła Wandzie Dubieńskiej walczącej 
na szermierczej planszy podczas igrzysk 
w 1924 roku w Paryżu. Pierwsze były jej 
rekordy świata, a nade wszystko pierwszy 
złoty olimpijski medal. Niepowtarzalna był 
zaś ona sama i skala jej popularności.

 
Halina urodziła się w Rawie Mazowieckiej, 

ale jej losy na stałe związały się z Warszawą, 
gdzie wkrótce przeprowadziła się rodzina 
Konopackich. Tu ukończyła gimnazjum, tu 
od najmłodszych lat poznawała uroki sportu. 

W rodzinie w tenisa grali prawie wszyscy poza 
mamą Marianną z Raszkiewiczów. Brat Halinki 
– Tadeusz grał na obronie w piłkarskiej druży-
nie stołecznej Polonii. Ona sama pewnego dnia 
zapragnęła żeglować: „Pewnej jesieni zapisałam 
się do A.Z.S.-u. Chodziło mi głównie o to, żeby 
móc jeździć na łodzi. Chciałam także nauczyć 
się pływać. Nie marzyłam o żadnych tryumfach, 
ani zawodach. Ponieważ jednak w końcu jesieni 
jest zimno, a potem jeszcze zimniej – z moich 
projektów żeglarskich, nie urzeczywistniłam nic. 
I sama nie wiem jak, zdecydowałam się poje-
chać z wycieczką - na narty. Nie chodziłam ni-
gdy po górach. Nie bardzo wiedziałam co to są 
narty i zastanawiałam się dlaczego właściwie taki 
wielki kawał drzewa ma pomagać  do chodze-
nia, kiedy na „zdrowy rozsądek” wydaje się, że 
raczej powinien przeszkadzać. Ale pojechałam.” 
Pierwsze próby z nartami w Zakopanym okupiła 
wstydem „swego niedołęstwa” i bólem, ale za-
cięła się w sobie i dotarła do schroniska. „I o dzi-
wo – jak wspomniała w rozmowie z reporterem 

Rekordy nie były
najważniejsze
ADAM PRZYSTUPA

„Przeglądu Sportowego” – nazajutrz obudziłam 
się – szczęśliwa. Bolały mnie spuchnięte obanda-
żowane nogi – ale to strasznie gnębiące znużenie, 
bezgraniczne wyczerpanie – podczas jednej nocy 
snu przepadło tak, jakby go nigdy nie było. Nie 
czułam wstrętu do nart, do plecaka, do marszu. 
[…] Została jedna wesoła, roześmiana, tańcząca 
myśl – że przecież doszłam.” Z tego charakteru, 
z owej radości życia zrodzić się miały sportowe 
sukcesy. Dla niej samej niespodziewane. 

Za namową koleżanki Haliny Woynarowskiej 
Konopacka przystąpiła do sekcji lekkoatletycz-
nej warszawskiego AZS-u. Niebawem „Przegląd 
Sportowy” z 13 maja 1923 roku donosił o we-
wnątrzklubowym sprawdzianie, którego wyni-
ki „każą się spodziewać, iż bieżący sezon lek-
koatletyczny będzie grobem dotychczasowych 
rekordów”. Wśród nich uwagę przykuwały dwa 
osiągnięcia Haliny Konopackiej – w pchnięciu 
kulą (8,18m) i rzucie dyskiem (31,05m). Ten 
drugi był wyraźnie lepszy od rekordu światowego 
(30,26m), co wszakże nie wzbudziło u piszącego 
większych emocji, z uwagi na fakt, że kobiece re-
kordy traktowano wówczas jako nieoficjalne. Jej 
wspomnienie, o tym jak pierwszy raz zapoznaw-
szy się z drewnianym, okrągłym przedmiotem 
niezgrabnie acz instynktownie zakręciwszy się 
w kole wypuściła dysk, który upadł… w okolicy 
rekordu Polski,  na pozór wydaje się podszytą 
kokieterią fantazją. Takie wszakże były to cza-
sy. Talent Jamesa „Teda” Mereditha, dwukrotne-
go mistrza olimpijskiego ze Sztokholmu (800m 
i 4x400m) i rekordzisty świata na 800m jego tre-
ner odkrył podczas podróży pociągiem. Na jed-
nej z małej stacyjek naprzykrzał mu się pewnego 
razy chłopak sprzedający lemoniadę, co dopro-
wadziło do wymiany niegrzeczności i epitetów. 
Chłopak był jednak tak uparty, że kontynuował 
piętnowanie domniemanego skąpstwa pasaże-
ra biegnąc za ruszającym pociągiem. Biegł bez 
oznak zmęczenia tak by jego przyszłego trenera 
nie ominęło żadne wyzwisko.

U Haliny niezwykłe poczucie rytmu, które 
mogło być pomocne przy rzucie dyskiem odkrył 
francuski trener polskich lekkoatletów Maurice 
Baquet. Niezwykły talent ruchowy pozwolił już 
w maju 1925 roku pobić pierwszy oficjalny rekord 
świata (31,23m) a potem poprawiać go jeszcze 
6 krotnie. Pozwolił pobić 56 rekordów polski i 26 
razy zdobyć tytuł mistrzyni kraju nie tylko w dys-
ku, ale i w pchnięciu kulą, skoku wzwyż, rzucie 

oszczepem, trójboju lekkoatletycznym, pięciobo-
ju lekkoatletycznym czy sztafecie 4x200m.

Pierwszy duży sportowy sukces przyniosły 
w 1926 roku II Światowe Igrzyska Kobiet roz-
grywane w Goeteborgu. Ze Szwecji Konopacka 
przywiozła brązowy medal w pchnięciu kulą 
oburącz oraz złoto w swej koronnej konkurencji. 
Tryumf podsumowała w zgoła intrygujący spo-
sób: „Koniec. Megafon jak trąba jerychońska, 
ryk, krzyki, a potem najważniejszy punkt pro-
gramu: biało-czerwona flaga wznosi się wolna na 
najwyższy maszt. Poczułam ciepło w piersi i pie-
czenie pod powiekami. I teraz kiedy wszystkie 
uczucia wypiera radość, dziwię się sama sobie, 
jak można było się bać, tyle robić przygotowań, 
tyle treningów i pracy. Po co – kiedy tak łatwo 
rzuca się tym drobnym, lśniącym, kawałkiem 
drzewa.” Kto nie znałby naszej mistrzyni, mógłby 
pomyśleć, iż zgoła lekceważy i rywalki i powagę 
samych zmagań. Tymczasem przy całej mno-
gości sukcesów miała ona w sobie szczególny 
dystans do sportowej rywalizacji. Mówiła o tym 
na łamach „Przeglądu Sportowego” w artykule 
o wiele mówiącym tytule „Co jest treścią wy-
siłku sportowego. Rekord światowy czy zwycię-
stwo nad sobą”: „Myślę, że niezupełnie słusznie 
przywiązuje się dzisiaj tak dużo wagi do wyni-
ków sportowych. Zapewne są to te widoczne dla 
oczu wszystkich granice, które pozwalają ogar-
nąć całość wysiłku sportowego, ale podobnie jak 
granica przeciągnięta na ziemi jest tylko sama 
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przez się linią niemającą tre-
ści, a ważna przez to tylko co 
w sobie zamyka – tak samo 
i rekordy nie miałyby treści, 
gdyby nie zamykały w sobie 
tego, co jest od nich ważniej-
sze – przeżycia sportowego.” 

Żyła więc pełnią życia, szo-
kując tych wszystkich, którym 
zdawało się, iż wiedzą cokol-
wiek o sporcie. Do Igrzysk 
Olimpijskich w Amsterdamie, 
gdzie po raz pierwszy w kon-
kurencjach lekkoatletycznych 
rywalizować miały kobiety, 
przygotowywała się wykonu-
jąc „zimową zaprawę” w pen-
sjonacie Stella w Krynicy.  
Program treningowy, o zgro-
zo, wyglądał następująco: 
od rana do czternastej – jej 
ukochane narty (pomykała 
na nich zawsze w czerwonym 
swetrze, górale zwali ją więc 
„czerwoną kobietą”, co dało 
asumpt do ukutego przezwi-
ska „Czerbieta”), od siedem-
nastej – dancing.

W podróż do Amsterdamu 
Halina Konopacka wyruszyła 
pociągiem. Niestety jest le-
dwie legendą opowieść o tym, iż drogę umilały 
jej dyskusje o poezji toczone z redaktorem na-
czelnym „Przeglądu Sportowego” Kazimierzem 
Wierzyńskim. Czołowy „Skamandryta” do 
Amsterdamu dotarł w ostatnim dniu igrzysk, by 
odebrać przyznany mu zloty medal olimpijski za 
tomik poezji „Laur Olimpijski”. Niewykluczone 
natomiast, iż owe dysputy toczyli w drodze po-
wrotnej, którą – tu kłania się kolejna legenda 
– miał przerwać, pod Poznaniem pewien roz-
kochany w Konopackiej arystokrata porywając 
całe towarzystwo na organizowany przez siebie 
bankiet. Równie mocno zauroczony mistrzynią, 
o czym szeptano w Warszawie, poeta mógł na-
przeciw wielkopańskim gestom położyć na szali 
pochodzący z ozłoconego zbioru wiersz „Panie na 
start!”. Musiała znać owe wersy i to, co między 
nimi skryte:

„Woła nas trąba grająca
i ostry woła nas dzwonek

Biegniemy, siostry dziewicze
spartanek i amazonek.

Ręce do góry podniósłszy,
wysmukłość przydając biodrom,
Skokiem jelenia biegniemy
przez zachwycony hipodrom […]”
Co ciekawe, pośród 40 prac przedłożonych 

jury Olimpijskiego Konkursu Sztuki i Literatury 
w Amsterdamie była jeszcze jedna inspirowana 
dyskobolką warszawskiego AZS-u. Szkic wę-
glem Wacława Piotrowskiego „Portret Haliny 
Konopackiej”, choć doceniony przez krytykę nie 
przyniósł spodziewanych laurów, ale kopiowany 
ówcześnie na kartach pocztowych jest dziś świa-
dectwem początków zjawiska kreowania spor-
towców na gwiazdy popkultury. 

Wróćmy wszakże do Amsterdamu. Polską eki-
pę zakwaterowano w budynku szkoły im. Marco 
Polo, gdzie stworzono jej nader komfortowe 

warunki. W pokoju naszej dyskobolki zainsta-
lowano nawet odbiornik radiowy, przez który 
mogła słuchać audycji nadawanych z Warszawy. 
Wszelako po uroczystości otwarcia igrzysk, pod-
czas której nasza ekipa defilowała ubrana w gra-
natowe marynarki, białe spódnice i spodnie oraz 
słomkowe kapelusze z czerwonymi wstążkami, 
w szeregi oczekujących na start sportowców 
poczęła wkradać się nerwowość. Udzieliła się 
ona również Halinie Konopackiej, choć nasza 
dyskobolka rzucając na treningach ponad 40m 
wprawiała w zdumienie obserwatorów. Niemniej 
w dzień startu poniosły ją nerwy i niezadowo-
lona rozbiła o podłogę podany jej na śniadanie 
talerz z jajecznicą. Zapewne to wydarzenie stało 
się kanwą dla opowiadanej w późniejszych latach 
anegdoty, wedle której, małżonek naszej sports-
menki zakupił prewencyjnie stół jadalny długości 
40 metrów, czyli nieco dłuższy niż rekord pani 
domu w rzucie dyskiem.

W konkursowe szranki 31 lipca stanęło 21 
zawodniczek. Konopacka wchodzi do wąskiego 
sześcioosobowego finału z doskonałym wynikiem 
39,17m. Drugą po eliminacjach Amerykankę 
Lillian Copeland dzielą od Polki 2,84m. W finale 
zawodniczka zza oceanu próbuje odrobić straty, 
rzuca 37,08m, ale to za mało. Ubrana zwyczajo-
wo w swój czerwony berecik Konopacka posyła 
dysk na odległość 39,62 m ustanawiając tym sa-
mym nowy rekord świata. Na łamach „Przeglądu 
Sportowego” z 8 sierpnia 1928r. tak opisywano 
tę chwilę: „Wchodzi w koło Konopacka. Jest spo-
kojna, skupia się cała – chce rekordu. Rozmach 
szybki nadzwyczaj, obrót mały czeczotkowy, 
dysk leci bardzo płasko, ale dzięki doskonałemu 
ułożeniu w powietrzu –sunie daleko. Krótka chwi-
la oczekiwania – i pada hen z dala od wszystkich 
chorągiewek – koło ostatniej linii 40 metrów. 
Taki rzut musi zrobić efekt. To też prawdziwy 
huragan oklasków, których przecież publiczność 
rzutom nigdy za wiele nie daje, nagradza jej fe-
nomenalny wynik. Rekord pobity jest na pewno. 
Zgadujemy tylko o ile.” Sama mistrzyni po latach 
wspominała owo wydarzenie ze skromnością: 
„Z prawej strony była grupka Polaków, którzy 
mieli biało-czerwone chorągiewki. I one właści-
wie wygrały tę olimpiadę. Bo czułam, że winna 
jestem tym ludziom i tym chorągiewkom, które 
Polskę reprezentowały, ten wynik… Moja mała 
biało-czerwona chorągiewka musi wyrosnąć 
w wielki sztandar”. 

Była na ustach wszystkich. Jakiś miejscowy 
kibic podarował jej psa, z którym spacerowała po 
ulicach Amsterdamu. „Przegląd Sportowy” opu-
blikował jej autograf z pozdrowieniami dla czytel-
ników. Owe pozdrowienia słała z Amsterdamu nie 
tylko jako złota medalistka olimpijska, ale rów-
nież jako… Miss Igrzysk.  Po powrocie do Polski 
fetowali ją wszyscy od warszawskiej ulicy, która 
ukuła powiedzenie przyrównujące jej zasługi do 
popisów światowej sławy „chłopaka z Sosnowca” 
– „Kiepura pyskiem – Konopacka dyskiem”, 
po marszałka Piłsudskiego, który witając ją 
w Belwederze miał zwrócić się do niej słowami: 
„Ach, to pani gdzieś tam w Amsterdamie zdobyła 
dla nas złoty medal! To dobrze! To służy Polsce!”. 
Jak donosiła prasa jej obecność w miejscach pu-
blicznych, choćby na przedstawieniu w teatrze 
rewiowym „Morskie Oko”, prowokowała zgroma-
dzonych do owacji. Komplementów nie szczę-
dzono jej też za granicą. „Przegląd Sportowy” 
w jednej z korespondencji z Amsterdamu pisał 
„Rekordzistka nasza nie może opędzić się in-
terwierom i rysownikom” ilustrując owe słowa 
zdjęciem, na którym natrętny rysownik burzy 
spokój treningu. W oficjalnym niemieckojęzycz-
nym wydawnictwie przedstawiającym bohaterów 
olimpijskich zmagań zwano Halinę Konopacką 
królową, zwracając uwagę zarówno na jej umie-
jętności sportowe, postawę, grację i… pisane 
przez nią wiersze. 

Trudno dziś rozstrzygnąć czy była Konopacka 
- jak chcą niektórzy - sportsmenką piszącą wier-
szę, czy też poetką bijącą sportowe rekordy. 
Zabawę słowem rozpoczęła już ponoć w gim-
nazjum, co nie dziwi, bo zwykła to przypadłość 
dorastających młodzieńców i panienek. I pewnie 
można by cynicznie twierdzić, iż wydany w 1929 
roku - a więc już po amsterdamskich igrzyskach 
– tomik jej poezji „Któregoś dnia” stał się mod-
ną, czytaną na salonach lekturą za sprawą spor-
towych sukcesów, gdyby nie fakt, iż jako poetka 
debiutowała drukiem trzy lata wcześniej. 

W tomie 47-48 miesięcznika poetyckie-
go „Skamander” z roku 1926 ukazał się jej 
wiersz „Skrzypce” dedykowany poecie Janowi 
Lechoniowi. Jest odbiór poezji rzeczą szale-
nie indywidualną, ale trudno podejrzewać, by 
„skamandryci” publikowali owe strofy obok 
prozy Jarosława Iwaszkiewicza, Aleksandra 
Wata, Juliana Wołoszynowskiego, czy obok 
poezji Kazimierza Wierzyńskiego, Juliana 
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Tuwima, Mieczysława Jastruna czy Władysława 
Broniewskiego, gdyby nie dostrzegli w nich cze-
goś szczególnego.

„Jakże dobrze być musi skrzypcom zapomnianym
Spać cicho w ciemnej trumnie z pachnącego 
drzewa
Gdybyż można – jak one – heblowane ściany
Wtedy tylko opuszczać, kiedy ma się śpiewać

Zbyt wiele jest dni w roku, w dniu godzin zbyt 
wiele
Poprzez wszystkie wśród pustki iść trzeba 
straszliwej, 
I żywym trzeba czekać, aż w ubogim ciele
Bóg nagle struny duszy napnie – jak cięciwy […]”

Kolejne dwa wiersze Konopackiej zdobiły 
pierwszą stronę, w numerze 9 (113) „Wiadomości 
Literackich” (nr 9 (113) z 28 lutego 1926 r). 
„Ogród w stolicy” i „Podróże” redakcja tygodnika 
spięła tytułem „Dysk i poezja” a ich autorkę zwa-
ła „utalentowaną poetką”. O skali tego talentu 
wnioskować można z zaskakująco dojrzałych jak 
na dwudziestosześciolatkę strof „Podróży”:

„W drzemiącym popod śniegiem dworku Antokolu
Kiedy miesiąc mnie budził poprzez okiennice
Marzyłam o Paryżu, Rzymie, Neapolu
Niebo bardziej głębokie, srebrniejsze księżyce

I Alp szczyty garbate i minione lata
Przebiegła, przemierzyła niecierpliwa droga
Przeglądałam się w lustrach tylu stolic świata –
I nie wiem, czym bogata, czym bardziej uboga?

Bo nigdzie nie był księżyc srebrniejszy nad głową,
Ani niebo wiosenne bardziej tajemnicze,
Niż wówczas, kiedy z ust mi pierwsze padło słowo
Ciepłą nocą na łąki mokre pod Łowiczem
[…]
Plączą, wiją się szlaki wzdłuż i w poprzek krajów,
Wagon leci przez ciemność płonącym zarzewiem,
I szukam drogowskazu na każdym rozstaju,
Bo wiedziałam, jak odejść, lecz jak wrócić – nie 
wiem.”

Jej nastrojowe wiersze pełne były o dziwo za-
dumy i marzeń. O dziwo, bo warszawska ulica 
i salony znały ją, jako kobietę uosabiającą ra-
dość życia. Lubiła tańczyć, prowadzić samochód, 

projektując i szyjąc zmagała się z modą. Jak na 
ówczesne czasy była wysoką (181 cm) kobie-
tą o niebanalnej, przyciągającej wzrok urodzie. 
Łączyła przy tym przymioty ciała, ducha i umy-
słu. Nic wiec dziwnego, iż adoratorów jej nie bra-
kowało. Jako się rzekło spoglądał w jej stronę 
Wierzyński, ale warszawska ulica łączyła ją też 
z tenisistą Czesławem Spychałą czy wieloboistą 
Antonim Cejzikiem. Tego ostatniego odbiła jej 
koleżanka z rzutni, Genowefa Kobielska. Jej ser-
ca nie zdobył ostatecznie, żaden wysportowany 
adonis, lecz… dyplomata.

Dziewięć lat starszy, o pół głowy niższy. Ona 
poetka i sportsmenka, on w służbie dyplomatycz-
nej. Kierując się pozorami można by pomyśleć, 
trudno o bardziej niedobraną parę. Tymczasem 
pułkownik Ignacy Matuszewski zwykł wieść życie 
intensywne i burzliwe. Wszechstronnie wykształ-
cony, po ojcu, krytyku literackim odziedziczył 
zamiłowanie do pióra, stąd w latach trzydzie-
stych uchodził za czołowego publicystę „Gazety 
Polskiej”. Był zdeklarowanym piłsudczykiem. 
I wojnę światową spędził w szeregach carskiej 
armii, dowodząc między innymi kompanią wy-
wiadowczą. W 1917 roku nawiązał współpracę 
z Polską Organizacją Wojskową, oraz wstąpił do 
I Korpusu Polskiego gen. Dowbora-Muśnickiego. 
Do legendy przeszło przepędzenie pod jego do-
wództwem w lutym 1918 niemal bez wystrzału 
sił bolszewickich z Mińska. W czasie wojny polsko
-bolszewickiej nader skutecznie kierował wywia-
dem, co znalazło uznanie w słowach Piłsudskiego 
„Była to pierwsza wojna, którą Polska prowadziła 
od wielu stuleci, w czasie której mieliśmy więcej 
informacji o nieprzyjacielu niż on o nas”. 

Ślub wzięli 28 grudnia 1928 roku w Rzymie. 
Pani ministrowa  Konopacka – Matuszewska (pan 
Ignacy w latach 1929-1931 był ministrem skar-
bu), choć weszła na polityczne salony nie zmie-
niła swoich zwyczajów i kręgu przyjaciół. Wciąż 
z upodobaniem zimą jeździła na nartach, latem 
grywała w tenisa. Jeszcze w 1930 roku wystą-
piła na III Światowych Igrzyskach Kobiecych 
w Pradze zdobywając złoty medal w rzucie dys-
kiem (36,80m), ale z czasem poczęła udzielać 
się jako działaczka sportu kobiecego wchodząc 
w skład Komisji Technicznej Międzynarodowej 
Federacji Sportu Kobiet oraz Rady Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej Kobiet. W latach 
1935–1936 redagowała nowatorskie jak na owe 
czasy czasopismo dla kobiet: „Start”, traktujące 
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o sposobach podnoszenia sprawności fizycznej, 
higienie, odżywianiu czy pielęgnacji ciała. 

Kiedy wybuchła wojna Halina wraz z mę-
żem wyruszyła z bombardowanej Warszawy na 
wschód. Pułkownik Matuszewski, który od czasu 
odejścia w 1931 roku z rządu pozostawał kryty-
kiem obozu sanacyjnego nie otrzymał żadnego 
przydziału do wojska. Mimo to, gdy spotyka 9 
wrześnie w Łucku swego dawnego kolegę z lat 
pracy w wywiadzie, prezesa Banku Polskiego 
pułkownika Adama Koca, nie myśląc o urazach 
i animozjach postanawia pomóc. A rzecz wy-
gląda następująco. Pułkownik Koc podjął decy-
zję o ewakuacji polskiego złota do sojuszniczej 
Rumunii. Zgodnie z planem transporty wiozą-
ce 75 ton złota z Warszawy, Brześcia, Lublina, 
Siedlec i Zamościa mają zjechać się do Śniatynia. 
Jest tylko jeden problem. Pułkownik Koc otrzy-
muje nowe wytyczne - ma przez Rumunię ru-
szyć na zachód by negocjować dla Polski pomoc 

wojskową. Organizacją i nadzorem nad prze-
rzutem śledzonym przez Niemców musi zająć 
się ktoś inny. Tego odpowiedzialnego i niebez-
piecznego zadania podjął się pułkownik Ignacy 
Matuszewski wraz z przyjacielem, byłym mini-
strem przemysłu i handlu majorem Henrykiem 
Floyar-Rajchmanem. Z obawy przed bombardo-
waniami i działaniami niemieckich dywersantów 
podjęli decyzję o reorganizacji kolumny, zmniej-
szając jej liczebność i przeładowując całe złoto 
do… autobusów. Do stacji kolejowej w Śniatyniu, 
gdzie złoto przeładowano na pociąg zmierzający 
do portu w Konstancy nad Morzem Czarnym, do-
tarli 13 września. Autobus ze złotem zamykający 
całą kolumnę prowadziła... Halina Konopacka - 
Matuszewska. Zdążyli. Wkrótce po odejściu po-
ciągu stację w Śniatyniu zbombardowali Niemcy. 
Cała operacja, będąca udziałem naszej złotej 
olimpijki, zakończyła się sukcesem. Złoto przez 
Rumunię i Turcję dotarło do Francji. Niestety 
ze strony rządu generała Sikorskiego organi-
zatorzy przerzutu miast podziękowań doczeka-
li się oskarżeń o niegospodarność. Jeszcze raz 
górę wzięły małostkowość i polityczne podziały. 
Po upadku Francji, przez Hiszpanię i Portugalię 
przedarli się do Stanów Zjednoczonych. 

Do Polski Halina Konopacka na stałe nie po-
wróciła już nigdy. Odwiedziła ją trzykrotnie, ale 
tej prawdziwie wolnej nie doczekała. Zmarła 
w Daytona Beach na Florydzie 28 stycznia 
1989 roku. Niezwykła kobieta wymykająca się 
wszelkim porównaniom. Nie bez powodu Maciej 
Petruczenko cykl poświęconych jej artykułów, 
z których m.in. korzystałem pisząc tę opowieść, 
zatytułował przed laty „Pierwsza dama drugiej 
Rzeczypospolitej”. 

Wspominając swoje starty pytała „… zapach 
trawy, ja zawsze czułam aromat trawy. Czy mło-
dzież dziś odczuwa to samo?”.
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Zdarzyło się naprawdę
Sąsiad.

Był wrzesień 2017 roku. Kompostownia jeszcze nie przyciągała wzroku pastelami opadłych liści. 
Płaszczyznę placu przecinały równomiernie rozłożone pryzmy ciemnozielonej trawy, której przezna-
czeniem było zmienić się w podobny do czarnoziemu humus. Bogaty w substancje odżywcze środek 
poprawiający właściwości gleby oferowany był potencjalnym nabywcom luzem jak i w stosownych 
estetycznych wiaderkach. Tego dnia do Zakładu Zagospodarowania Odpadów przybył jeden z nich 
zainteresowany nabyciem większej ilości HUMUKOMU. Miał wszakże pewną obawę wynikającą z błęd-
nego przeświadczenia, iż humus uzyskany z odpadów zielonych musi być obdarzony niemiłym zapa-
chem. By wyprowadzić klienta z błędu dyrektor Zakładu poprowadził go wprost na kompostownie. 
Tam na skraju placu leżała pryzma świeżo przesianego HUMUKOMU. Gość  najpierw zlustrował go 
wzrokiem, potem wziąwszy w dłoń garść „czarnoziemu” zbliżył go do twarzy i wciągnął w nozdrza 
chłodne powietrze.

- Rzeczywiście, nie śmierdzi. Dobrze to wygląda, sypkie, czyste. – wyraził swoje zdanie, ale wciąż 
wyglądał na niezdecydowanego. Widać było, że przez chwilę bije się z myślami by wreszcie zapytać

- A nie ma pan, panie Grzegorzu, czegoś cuchnącego?
- Nie rozumiem, mówił pan, że się obawia, że nawóz będzie śmierdział, a teraz… 
- Widzi pan, mam takiego sąsiada i chciałem sypnąć…

Usługa u prezydenta.

Jest dobrym prawem klienta, od którego obierane są odpady by potwierdzać wykonaną usługę. Od 
lat służy ku temu samokopiujący druk, na którym podpisuje on kierowcy fakt wywozu pojemników 
czy kontenera. Nim to uczyni dane klienta zwykł na dokumencie wypisywać sam kierowca, często już 
na miejscu wykonania usługi. Mógłby to rzecz jasna robić jeszcze zawczasu przed wyjazdem w trasę, 
ale w przypadku samochodów hakowych większość zleceń otrzymuje zwykle od dyspozytora drogą 
radiową. Owe potwierdzenia wbrew pozorom stanowią dość ważny dokument będący podstawę rozli-
czenia usługi - trafi ają w ręce fakturujących pań, które za ich sprawą dodatkowo  weryfi kują odebra-
ne ilości odpadów. Czasami nie jest rzeczą prostą odszyfrować odręcznie w pośpiechu czynione zapi-
ski, co w istocie nie dziwi - umiejętność kaligrafi i już lata temu jak niepyszna opuściła szkolne mury.

Tym razem jednak kreślone długopisem słowa wyraźnie malowały się na bladozielonym formula-
rzu wprawiając w zdziwienie czytających. Napis „Bill Clinton” był tak niedorzeczny, że najpierw budził 
konsternację potem niekontrolowany wybuch śmiechu. Śmiech śmiechem, ale komu zafakturować 
ów wywóz? Miejsce przeznaczone na podpis klienta pozostało puste. Słać ową fakturę do Białego 
Domu? Od słowa do słowa, od dokumentu do dokumentu i wszystko stało się jasne. Zlecenie, które 
drogą radiową dotarło do kierowcy brzmiało – odbiór kontenera z fi rmy Pilkington… A przez chwilę 
naprawę było światowo…

ANEGDOTY  ADAM PRZYSTUPA

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA  - BEATA GROEN
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Placuszki z chleba
Skladniki:
Chleb - możemy wykorzystać chleb niepierwszej świeżości, ale przydatny do spożycia mleko - 

w ilości takiej, aby dostatecznie namoczyć chleb jaja - 1jajo na 1/2 chleba mąka - 1 łyżka na 1/2 
chleba, przyprawy - w tym przepisie użyłam soli, czosnku i kurkumy. Oczywiście możemy dodać 
innych przypraw wg upodobań. Placuszki mogą być ziołowe, czosnkowe, pikantne z ostrą papryką 
itd., itd. 

Wykonanie:
Chleb namoczyć w mleku, dodać jaja, przyprawy, całość zblendować, dodać mąkę. Ciasto powinno 

mieć konsystencję gęstej śmietany. Dużą łyżką nakładać owalne placuszki na rozgrzany olej, smażyć 
z obu stron. 

Pieczarki z bobem i jarmużem
Składniki:
pieczarki -  najlepiej małe
bób -  musi być młody (o tej porze roku można kupić mrożony), koperek - drobno posiekany, 

jarmuż - grubo posiekany i tylko miękkie części liści, czosnek.
Wykonanie:
Kapelusze pieczarek krótko obsmażyć na maśle, dodać kurkumę i sól. Nie dusić ponieważ wów-

czas pieczarki zciemnieją. Powinny być pięknie żółte i chrupiące. Bób ugotować, obrać z łupinek (naj-
lepiej kiedy jest jeszcze ciepły). Lekko posolić i posypać koperkiem. Jarmuż z czosnkiem poddusić na 
maśle (najlepiej klarowanym, aby nie podpalić), na małym ogniu. Doprawić odrobiną soli. 

Osypek
Z oscypkiem jest najłatwiej, ponieważ wystarczy go kupić i przed podaniem lekko obsmażyć z obu 

stron.

Na półmisek układamy placuszki chlebowe, dywanik z jarmużu a na nim pieczarki w towarzystwie 
bobu i na koniec cieplutkie oscypki. 

Na deser proponuję mus owocowo – szpinakowy. Należy zmiksować obrane gruszki, jabłka, 
kiwi, mango oraz dużą ilość liści świeżego szpinaku. Można dodać łyżkę miodu. Uwaga, jeżeli istnie-
je prawdopodobieństwo, że ktoś z naszych gości lub dzieci może zniechęcić się do musu z powodu 
szpinaku - nie należy o nim wspominać i poinformować, że kolor zielony pochodzi od kiwi. Deser jest 
obłędnie owocowy i ma niewyczuwalną w smaku solidną dawkę żelaza.  Smacznego!

+ zielona szklaneczka, czyli chlebowe placuszki i reszta.

Jesienny półmisek
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EKOGADKA NR 5 - JESIEŃ 2018 bezpłatny kwartalnik

Szanowni Państwo
Zarząd KOM-EKO S.A. składa Państwu serdeczne

podziękowania za lata sumiennej i rzetelnej pracy, 
zaangażowanie w rozwój nasze Firmy, lojalność i uczciwość.
Życzymy by nasza dalsza wspólna praca była dla Państwa 

źródłem satysfakcji i sukcesów.

Nasze życzenia składamy w szczególności świętującym w  
trzecim kwartale 2018 roku jubileusze:

10-lecie
pracy w KOM-EKO:

Daniel Chanaj, Jacek Tynecki, Robert Zgrajka

15-lecie
pracy w KOM-EKO:

Zdzisław Bobel
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