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Szanowni Czytelnicy!

Nie do wiary. Trzymacie Państwo w rękach już szósty numer EKOgad-

ki. Praca nad każdym kolejnym to wiele trudu naszego redakcyjnego ze-

społu, ale przede wszystkim wiele radości, którą staramy się z Państwem 

dzielić. 

Tym razem, niezmiennie podążając za rytmem pór roku, chcemy towarzy-

szyć Państwu w okresie świąt Bożego Narodzenia. Stąd część artykułów 

nawiązujących w tematyce do świątecznych zwyczajów i tradycji. Jak za-

wsze coś ciekawego znajdą dla siebie miłośnicy przyrody i historii. Snuć 

będziemy również opowieść o polskich wynalazcach a sympatycy żużla, 

spotkają na naszych łamach jedną z legend tego sportu. 

Zapraszamy do lektury, mając nadzieję, iż umili ona Państwu wolne chwi-

le, czasem skłoni do refleksji a czasem rozbawi. 

Zarząd Kom-Eko S.A.

„KOM-EKO przyszłości”
roztrzygnięcie konkursu 
plastycznego dla dzieci. 

str. 28

POLECAMY:

Niezapomnianych Świąt Bożego Narodzenia

pełnych Bożego błogosławieństwa, 

miłości, radości i pojednania, 

oraz wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym 2019 roku

wszystkim Czytelnikom 

życzy Zarząd Kom-Eko S.A.

oraz zespół redakcyjny EKOgadki
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październik 2018 W związku ze wzrostem zakresu prac, na potrzeby Zakładu 
Oczyszczania zakupiono nową samojezdną zamiatarkę i ciągnik.

październik
– listopad 2018 

W ramach przygotowań do nowego sezonu oczyszczania zimo-
wego zakupiono 6 pługów samochodowych, 12 dużych solarek oraz 
dwa pojazdy wyposażone w małe solarki, które w sezonie letnim 
będą wykorzystywane, jako podwozia dla wywrotek w Zakładzie 
Robót Drogowych.

listopad 2018 W periodyku „W trasie” wydawanym przez Scania Polska ukazał 
się artykuł „Razem dla jutra” poświęcony używanym przez KOM-
EKO śmieciarkom napędzanym gazem CNG.

9 grudnia 2018 Wspieramy finansowo organizowany przez Lubelski Sportowy 
Klub Taekwon-Do, pod patronatem Prezydenta Lublina, „Turniej 
Mikołajkowy Taekwon-Do, TKD Kids i Dzień Tygrysa” dla dzieci 
i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat.

Minione tygodnie to przede wszystkim ogrom codziennej,

efektywnej, choć nie zawsze efektownej pracy,

ale również kilka wartych przypomnienia zdarzeń:

Kalendarium 
Kom-Eko

W ramach przygotowań do obsługi 
trzech rejonów Lublina w zakresie 

zimowego oczyszczania ulic i chodników KOM-
EKO zakupiło 6 nowych pługów samochodowych 
lewo i prawoskrętnych, sterowanych elektrycznie 
z kabiny pojazdów. 

Równocześnie zakupiono 12 dużych solarek 
i 2 małe solarki produkcji firmy Schmidt oraz 
Kupper Weisser z płynną regulacją parametrów 
posypywania, napędzane niezależnym silnikiem. 
Zakupione pojazdy, na których zamontowano 
małe solarki, w sezonie letnim będą wykorzysty-
wane, jako podwozia dla wywrotek w Zakładzie 
Robót Drogowych

Park maszynowy KOM-EKO zasiliły także dwa 
małe ciągniki firmy Kubota przystosowane do 
odśnieżania i posypywania chodników.

Nowy sprzęt do walki
ze śniegiem i lodem
ADAM PRZYSTUPA
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Dobiega końca kolejny pracowity rok…
Nikt się nie spodziewał, że aż tak bardzo trudny i tak bardzo pracowi-

ty. W tym roku kończyły się największe kilkuletnie kontrakty zarówno 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów w Lublinie i innych gmi-
nach, w których jako grupa Kom-Eko działamy, oraz w zakresie 
letniego i zimowego utrzymania ulic i placów. Był to więc rok 
istotnych przetargów, a z tym zawsze wiąże się ogromny stres 
i ryzyko. Na pewno nikt nie zakładał scenariusza, że kończąc rok 
2018 będziemy obsługiwać 5 z 7 sektorów miasta. Rok ten był 
również kolejnym, w którym realizowaliśmy zamierzone inwesty-
cje. Był to rok trudny ze względu na branże, w której działamy, 
a która poprzez nieuczciwość wielu podmiotów i ponad 60 pożarów 
w kraju znalazła się pod obstrzałem mediów oraz ustawodawcy, w za-
kresie konieczności dokonania dodatkowych inwestycji zabezpieczających 
i monitorujących.

Najważniejszym wyzwaniem był chyba przetarg na odbiór i zagospodarowania odpa-
dów z terenu miasta Lublina?

Składanie ofert w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów miało miejsce w kwietniu. KOM-
EKO złożyło ofertę na trzy sektory i dopiero w czerwcu zostaliśmy wskazani jako firma, która zło-
żyła najkorzystniejsze oferty. Podpisanie umów nastąpiło z końcem czerwca a od 1 lipca zaczęliśmy 
realizować usługę w trzech sektorach Lublina w nowym systemie selektywnej zbiórki. Wyzwanie 
było ogromne ze względu na konieczność podstawienia w terminie kilkutygodniowym prawie 30.000 
pojemników, poznania i rozpisania tras na nowo pozyskanych sektorach, przemodelowania logistyki 
odbioru dostosowanie go do nowego selektywnego systemu zbiórki odpadów. Z tym związane było 
zaangażowanie znacznie większej ilości pojazdów, a tym samym zatrudnienie nowych osób. Do tego 
wszystkiego, na co zupełnie nie byliśmy przygotowani, zostaliśmy zaproszeni przez Urząd Miasta 
do interwencyjnej obsługi dwóch dodatkowych sektorów, na skutek niewyłonienia wykonawców na 
tych sektorach w postępowaniu przetargowym. Wiedzieliśmy, że obsługa trzech sektorów w ramach 
nowego systemu zbiórki a jednocześnie dwóch kolejnych w starym systemie, będzie dla ludzi i firmy 
ogromnym wyzwaniem. Z jednej strony nie mogliśmy odmówić, bo naraziłoby to miasto w okresie 

To był dobry,
choć trudny rok
O mijającym 2018 roku i planach na przyszłość

rozmawiamy z Wiceprezesem KOM-EKO S.A.

Ireneuszem Zimochem

ADAM PRZYSTUPA

letnim na ogromny problem sanitarny, a nasza firma od wielu lat kojarzona z czystością miasta też 
by na tym wizerunkowo straciła. Z drugiej strony, co należy dzisiaj przyznać, na etapie podejmowania 
tej decyzji, nie zdawaliśmy sobie sprawy jak wielkim wyzwaniem dla wszystkich naszych pracowni-
ków było to zadanie. Wiązała się z tym konieczność zatrudniania w trybie pilnym nowych pracowni-
ków, reorganizacji pracy załóg, reorganizacji struktur administracyjnych nadzorujących cały proces 
oraz wynajęcia dodatkowych pojazdów. Nie odbyło się bez problemów, i napięć. Były niedociągnię-
cia, bo przy takiej skali i tak krótkich terminach musiały być. Ale dzięki wielu wspaniałym osobom, 
którym należą się ogromne słowa wdzięczności i podziękowań i dzięki ich ogromnemu zaangażowa-
niu zadanie zostało zrealizowane. Wiele osób, zwłaszcza w administracyjnej części naszego Zakładu 
Wywozu, cały czas pracuje nad dalszym usprawnieniem i zoptymalizowaniem obsługi poszczególnych 
sektorów. 

Bieżący rok to również inwestycje…
Tak, zrealizowaliśmy w tym roku kilka inwestycji. Zakupiliśmy mobilny rozdrabniacz do zagospo-

darowania odpadów wielkogabarytowych, uruchomiliśmy linię do doczyszczania i sortowania odpa-
dów remontowo-budowalnych, które dotychczas stanowiły ogromny problem w procesie ich zagospo-
darowania. Dzisiaj odpady budowlane doczyszczamy, rozdzielając je na czysty gruz i na frakcje, które 
da się zagospodarować w postaci paliw alternatywnych. Ponadto rozpoczęliśmy formalny proces po-
zyskania wszystkich zgód umożliwiających przeprowadzenie inwestycji polegającej na modernizacji 
naszej największej linii sortowniczej do odzysku surowców wtórnych. Zobowiązani jesteśmy nowymi 
regulacjami prawnymi do osiągniecia do 2020 roku znacznie wyższych poziomów recyklingu odpa-
dów opakowaniowych. Przy obecnie stosowanym systemie segregacji osiągnięcie wymaganych po-
ziomów wydaje się trudne do osiągnięcia, stąd konieczność modernizacji i automatyzacji procesów. 
Inwestycja ta planowana jest na przełom 2019 i 2020 roku. 

Nie jest również tajemnicą, że od 2016 roku KOM-EKO jest powiązane kapitałowo ze spółką 
EKOLAND prowadzącą m.in. instalację w Kraśniku. Tam również poczynione zostały inwestycje – 
rozbudowano kompostownię dynamiczną i tym samym zwiększono możliwości w zakresie zagospo-
darowania odpadów zielonych. Planujemy, tym samym przekierowanie części odpadów zielonych 
wytwarzanych przez mieszkańców Lublina do instalacji w Kraśniku. W kolejnych latach planujemy 
tam również prowadzenie kolejnych prac modernizacyjnych. W zakresie floty do odbioru odpadów, 
spółka nabyła w tym roku trzy nowe pojazdy. Po długich rozmowach zdecydowaliśmy się zmienić 
wiodącego dostawcę pojazdów, rozpoczynając tym samym współpracę z marką Scania. Podjęliśmy 
również decyzję o zakupie pierwszych pojazdów zasilanych gazem CNG i wydaje się, że była to de-
cyzja jak najbardziej właściwa. Kolejnych pięć zamówionych samochodów zasilanych CNG dotrze do 
nas wiosną 2019 roku.  Wtedy też, zainstalujemy na naszym terenie stację tankowania CNG, czyli 
skompresowanego gazu naturalnego.

Inwestycje nie ominęły również Zakładu Oczyszczania…
W tym roku oprócz przetargów na odbiór i zagospodarowania odpadów KOM-EKO przedłużyło 

na kolejne 4 lata umowy na letnie i zimowe oczyszczanie miasta. Na tym polu zwiększyliśmy udział 
w rynku z 30% do ponad 40%. Obsługujemy największe trzy sektory z siedmiu. Jest to również 
ogromne wyzwanie dla Zakładu Oczyszczania i wspierającego go zimą Zakładu Robót Drogowych. 
W związku z tym doinwestowaliśmy naszą flotę, poprzez zakup pługów, solarek, urządzeń czyszczą-
cych oraz kilku mniejszych samochodów dostawczo-użytkowych. 

Ale miniony rok to nie tylko zakupy sprzętu…
Rozwój firmy wiąże się z wzrostem zatrudnienia. Obecnie grupa Kom-Eko zatrudnia już ponad 

400 osób i w związku z tym zmuszeni byliśmy do przeniesienia i rozbudowy zaplecza socjalnego przy 
ul. Metalurgicznej, zapewniając tym samym miejsca pracy i funkcje socjalne naszym pracownikom.
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Wieść gminna niesie, że mamy w Kom-Eko nowego inwestora …
Tak, istotnym zdarzeniem było również wejście w październiku do Spółki nowego inwestora. Za 

funduszem inwestycyjnym Value4Capital, który objął 100% udziałów w Kom-Eko, stoją polskie i unij-
ne instytucje fi nansowe m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Fundusz Inwestycyjny 
oraz Bank Gospodarstwa Krajowego inwestujący poprzez Polski Fundusz Funduszy Wzrostu. 

Co przyniesie nowy 2019 rok?
Rok 2019 to 25 lecie funkcjonowania Kom-Eko na rynku lubelskim. Zakładam, że Nowy Rok na 

pewno przyniesie uspokojenie sytuacji w sferze logistyki odbioru odpadów. Mamy nadzieję, że za-
kończenie do końca 2018 roku świadczenia usługi na dwóch sektorach w trybie interwencyjnym spo-
woduje, że będziemy mogli poświęcić więcej uwagi tym trzem sektorom docelowym. Jednocześnie 
druga nasza spółka EKOLAND od 1 stycznia 2019 roku rozpocznie obsługę lubelskiego sektora nr V. 
Nie ukrywam, że wielu naszych współpracowników, zwłaszcza administracyjnych i nadzorujących, 
będzie zaangażowanych we wsparcie tego procesu. Rok 2019 na pewno będzie stał pod znakiem 
dalszych inwestycji. Wspomniałem wcześniej o odnowieniu fl oty samochodowej, ale najważniejsze, 
o czym już też wspomniałem będzie modernizacja instalacji przy ul. Metalurgicznej. Czekają nas 
również inwestycje związane z dostosowaniem instalacji do nowych regulacji prawnych w zakresie 
monitoringu i magazynowania odpadów. 

Pozwolę sobie na koniec podziękować wszystkim współpra-

cownikom za zaangażowanie w bardzo trudnym dla nas roku 

2018, a w związku ze zbliżającymi się Świętami chciałbym ży-

czyć wszystkim Świąt spokojnych, radosnych i rodzinnych, 

zasłużonego odpoczynku i szczęścia w nowym 2019 roku. 

Turniej Mikołajkowy Taekwon-Do, TKD Kids 
i Dzień Tygrysa Lubelskiego Sportowego Klubu 
Taekwon-Do to cykliczna impreza z ponad 
20-letnią tradycją. Tegoroczna edycja odbyła się 
9 grudnia 2018 r. w lubelskiej hali MOSiR przy
al. Zygmuntowskich. 

Impreza miała charakter rodzinnego pikniku, 
promującego aktywne spędzanie wolnego czasu, 
połączonego z zawodami i testem sprawności dla 
najmłodszych. Wzięło w niej udział ok. 240 dzie-
ci w wieku od 3 do 18 lat. Przygotowano pra-
wie 300 paczek. Tradycyjnie wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe medale, paczki upominko-
we i certyfi katy udziału, a fi naliści turnieju mi-
kołajkowego w konkurencjach układów i technik 
specjalnych dyplomy i medale. Każdy mógł rów-
nież wziąć udział w losowaniu nagród w loterii 
fantowej oraz spędzić czas na dmuchanym zam-
ku. Instruktorzy przygotowali również specjal-
ny pokaz umiejętności Taekwon-Do dla swoich 
podopiecznych. 

„Bardzo się cieszymy, że fi rma KOM-EKO 
zdecydowała się wesprzeć naszą inicjatywę. 
Dzięki wsparciu jej oraz innych sponsorów uda-
ło się przeprowadzić tegoroczny turniej na wy-
jątkowo wysokim poziomie, ku wielkiej radości 
dzieci i młodzieży. Radość jest tym większa, że 
razem z KOM-EKO realizujemy wspólne cele, 
gdyż w naszych programach skierowanych do 
najmłodszych, uczymy dzieci zdrowego i ekolo-
gicznego stylu życia oraz tego jak dbać o oto-
czenie i utrzymywać w czystości świat dookoła 
nas.” –  Małgorzata Rogaczewska, koordyna-
tor turnieju.

MAŁGORZATA ROGACZEWSKAMAŁGORZATA ROGACZEWSKA TURNIEJ
MIKOŁAJKOWY
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NASZE PASJE

Najbardziej
fascynuje samo
morze…
O wyprawach nad morze i połowie dorszy rozmawiamy
z Piotrem Kwietniem – Kierownikiem Zakładu Robót Drogowych
w firmie KOM-EKO.

Skąd pomysł na węd-
karstwo morskie?

Za sprawą taty, zaczyna-
łem od wędkowania na rze-
kach, na jeziorach. Połowy 
z brzegu i z łódki nastawione 
na leszcza, sandacza, oko-
nia. Wyjazdami nad morze za-
szczepił mnie pięć czy sześć lat 
temu kolega, wędkarz z Lubartowa. 
Dwa, trzy razy w rok ruszam za dorszem 
w morze.

Masz jakieś upatrzone miejsce?
Jeżdżę do Władysławowa. Tam mam takie 

dwa, trzy upatrzone kutry, na których znam 
już szyprów. Próbuję tam, co jakiś czas zawi-
tać. Najlepszy czas na taką wyprawę, to przełom 
zimy i wiosny. Drugim takim okresem jest koniec 
października i listopad.

Jak wygląda taki rejs?
W morze wypływamy o świcie. Rejs na łowi-

ska trwa od 3 do 4 godzin. Oczywiście są jakieś 
próby połowu na płytkich wodach, powiedzmy 
godzinę po wypłynięciu z portu, na głębokości 
około 30-40 metrów, ale na wodach o głęboko-
ści 80-90 metrów można spotkać większe ławice 
dorszy, większe okazy. Wszystkie kutry kieru-
ją się, więc w te sektory, gdzie jest „większa” 
woda.  W zależności od pogody i zainteresowania 
wędkarzy z Władysławowa wypływa około 10-
15 kutrów. Standardowa jednostka zabiera na 

pokład szesnastu chętnych. 
Łowienie trwa do godziny 
15.00 czy 16.00, tak by do 
portu spłynąć na 18.00 czy 
19.00. W sumie na morzu 
spędzamy około dwunastu 

godzin. Oferowane są oczy-
wiście i inne typy rejsów, na 

przykład rejsy całodobowe, ale 
ja preferuję ten rodzaj połowu. Jeśli 

się złowi rybę jest możliwość by poprosić 
szypra by ją oprawił, także do domu można za-
brać gotowe filety. Nie ma problemu z transpor-
tem, bo w porcie jest do kupienia lód. 

Wiem, że jeździsz z przyjaciółmi….
Mamy stałą ekipę. W trzy czy cztery osoby wy-

padamy na dwudniową wycieczkę. Wyjeżdżamy 
późnym wieczorem w piątek.  Całą sobotę węd-
kujemy. Potem jest kolacja, przy której można 
porozmawiać, wspólnie przeanalizować połów, 
pośmiać się, pożartować. W niedzielę wracamy 
do domu. 

Jeździsz ze swoim sprzętem?
Zainwestowałem. Nie jest to jakiś strasznie 

drogi sprzęt, ale specyficzny. Zupełnie inny niż 
wędki zabierane nad jeziora. Są dużo mocniej-
sze, mają dużo mocniejsze kołowrotki. Żyłkę 
zastępuje oczywiście plecionka, bo wyciągnąć 
kilkukilowego dorsza z 90 metrów głębokości, to 
naprawdę kawał ciężkiej roboty i zwykły sprzęt 
przy takiej próbie by się połamał. 

Dużo złowiłeś?
Rekord to 34 dorsze, ale żaden nie był więk-

szy niż trzy kilo. Bywają jednak i inne sytuacje. 
Pamiętam, jak podczas któregoś z połowów, bar-
dzo wygięło mi wędkę. Pomyślałem „wyhaczy-
łem coś fajnego”. Wszyscy już zdążyli wyciągnąć 
swoje wędki, był sygnał, że kończymy wędkowa-
nie, a ja nie mogłem sobie poradzić. Długo się 
siłowałem aż wreszcie… wyciągnąłem spory ka-
wał starej sieci rybackiej. Na pokład przy pomo-
cy osęki wyciągały ją dwie osoby. Musiała ważyć 
około 20-30 kg. Wędka wytrzymała. 

Co najbardziej Cię fascynuje w tych 
wyjazdach?

Myślę, że jednak morze. Na niewielkiej jed-
nostce, jaką jest rybacki kuter, można je poczuć, 
gdy buja, gdy kołysze. To dla mnie sposób na 
odreagowanie, oderwanie się od rzeczywistości. 
Nie działa telefon, zasięg traci się po dwóch go-
dzinach rejsu. Jesteś sam, dookoła jest morze. 
Jak ryba się trafi, to się trafi. Jest wtedy wiele 
radości, zabawy, ale nie jest to najważniejsze. 
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Informacja o wysokości wynagrodzenia 
za pracę należy do kategorii dóbr oso-

bistych, które powinny być szczególnie chronio-
ne zarówno przez pracodawcę, jak i pracowni-
ka. Nie tylko pracodawca zobowiązany jest do 
utrzymania w poufności informacji dotyczących 
wysokości wynagrodzenia pracowników, ale 
także pracownik powinien zachować ostrożność 
w przekazywaniu swojej wiedzy w tym temacie.

Również pracownik posiada wobec praco-
dawcy szereg obowiązków, w szczególności jest 
zobowiązany dbać o dobro zakładu pracy, chro-
nić jego mienie oraz zachowywać w tajemnicy 
informacje, których ujawnienie mogłoby narazić 
pracodawcę na szkodę. Pracownik powinien po-
wstrzymać się od wykorzystania takich informa-
cji we własnym interesie, w sposób który mógłby 
narazić pracodawcę na szkodę. Przykładowo na 
szkodę może narazić pracodawcę ujawnienie wy-
sokości zarobków innym firmom, w szczególno-
ści konkurencyjnym. W takiej sytuacji pracodaw-
ca ma podstawy na przykład do stosowania kar 
wskazanych w kodeksie pracy, lub nawet może 
dążyć do rozwiązania umowy o pracę w trybie 
natychmiastowym.

Niektórzy pracodawcy, powołując się na za-
sady ochrony danych osobowych, włączają do 
umowy o pracę klauzulę poufności wynagrodze-
nia pracowników. Dlatego też utarło się prze-
konanie, że pracownikom nie wolno rozmawiać 
pomiędzy sobą o wysokości swoich zarobków. 

Tajemnica wynagrodzenia faktycznie jest instru-
mentem ochrony danych osobowych, jednak 
obejmuje ona pracodawców i to oni w sytuacji 
jej niedochowania mogą zostać pociągnięci do 
odpowiedzialności. W zakładzie pracy częstokroć 
dochodzi do rozmów między pracownikami na 
temat ich wynagrodzeń. Należy podkreślić, że 
pracodawca nie ma prawa wprowadzać zakazów 
ujawniania swoich zarobków, a wszelkie klauzu-
le umowne zawarte w umowach o pracę, które 
mają zobowiązywać do poufności w tym zakre-
sie, są nieważne.

Wspomnieć należy, że w określonych przy-
padkach pracodawca jest wręcz zobowiązany 
do ujawniana danych osobowych oraz wysoko-
ści wynagrodzenia swoich pracowników. Będzie 
bowiem musiał ujawnić takie dane na żądanie 
organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości, or-
ganów podatkowych, jak również PIP i ZUS.

Informacje o wynagrodzeniu pracownika 
podlegają dwóm trybom ochrony. Zapewniają 
ją bowiem zarówno przepisy o ochronie dóbr 
osobistych, jak i przepisy o ochronie danych 
osobowych.

Reasumując, zgodnie z zapisami zawartymi 
w Kodeksie pracy pracodawca ma bezwzględny 
nakaz szanowania godności i innych dóbr osobi-
stych pracownika. W przypadku ujawnienia infor-
macji na temat wysokości wynagrodzenia osoby 
zatrudnionej pracodawca dopuszcza się naru-
szenia dóbr osobistych, przez co może zostać 

Pracownicy pytają – radca prawny odpowiada      EWA BANDERSKA

Jestem zatrudniony na umowę o pracę i chciałbym 
zapytać, czy obowiązuje tajemnica co do mojego wyna-
grodzenia? Słyszałem różne opinie na ten temat,
nie wiem na przykład czy mogę rozmawiać z innymi 
pracownikami na ten temat?

Imię i nazwisko znane redakcji

Tajne
wynagrodzenie

pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowaw-
czej na mocy przepisów Kodeksu cywilnego.

Bardzo często banki i instytucje kredytowe 
próbują telefonicznie zweryfikować informacje 
zawarte w wydawanych przez pracodawców za-
świadczeniach o zatrudnieniu, w szczególno-
ści o fakcie zatrudnienia i wysokości wynagro-
dzenia. Telefoniczne żądanie banku lub instytucji 
kredytowej potwierdzenia informacji znajdują-
cych się w zaświadczeniu o zatrudnieniu nie ma 
żadnych podstaw prawnych. Przepisy ustawy 
prawo bankowe i ustawy o ochronie danych oso-
bowych nie przewidują telefonicznej formy po-
zyskiwania żądanych informacji. Banki nie mogą 
więc uzależniać przyznania kredytu od udzielenia 
informacji w tej formie.

Na koniec warto wspomnieć, że ustawodaw-
ca przewidział nieliczne przypadki, w których in-
formacje o wysokości wynagrodzenia są jawne. 
Status ten dotyczy osób, które pełnią funkcje 
publiczne. Ujawnieniu podlegają również infor-
macje o wynagrodzeniu członków kierownictwa 
w spółkach państwowych, osób podlegających 
przepisom ustawy kominowej oraz informacje 
o nagrodach rocznych, świadczeniach dodatko-
wych i odprawach przysługujących tym osobom. 
Ponadto jawne są wynagrodzenia członków za-
rządów spółek notowanych na giełdzie.

Zakaz informowania konkurencji
Należy jednak pamiętać, że informacje doty-

czące wynagrodzeń pracowników stanowią ta-
jemnicę przedsiębiorstwa i podlegają ochro-
nie na podstawie przepisów ustawy o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 1 
ustawy 16 kwietnia 1993 r.o zwalczaniu nieuczci-
wej konkurencji; dalej: uznk), ujawnienie lub 
wykorzystanie cudzych informacji stanowiących 
tajemnicę przedsiębiorstwa albo ich nabycie od 
osoby nieuprawnionej, jeżeli zagraża lub narusza 
interes przedsiębiorcy stanowi czyn nieuczci-
wej konkurencji. Z kolei art. 11 ust. 4 uznk 
stanowi, że przez tajemnicę przedsiębiorstwa ro-
zumie się nieujawnione do wiadomości publicz-
nej informacje techniczne, technologiczne, orga-
nizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje 
posiadające wartość gospodarczą, co do których 
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu 
zachowania ich poufności.

Zapamiętaj! 
Pracownik nie ma prawa ujawnić informa-

cji o wynagrodzeniu konkurencyjnej firmie, je-
śli mogłoby to zagrażać lub naruszać interes 
pracodawcy.

Ujawnienie przez pracownika tajemnicy 
przedsiębiorstwa uzasadnia skorzystanie przez 
pracodawcę z roszczeń określonych w art. 18 
ust. 1 uznk, a mianowicie pracodawca może 
żądać:

• zaniechania niedozwolonych działań,
• usunięcia skutków niedozwolonych 

działań,
• złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego 

oświadczenia odpowiedniej treści i w od-
powiedniej formie,

• naprawienia wyrządzonej szkody,
• wydania bezpodstawnie uzyskanych 

korzyści,
• zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej 

na określony cel społeczny związany ze 
wspieraniem kultury polskiej lub ochroną 
dziedzictwa narodowego

– jeżeli czyn nieuczciwej konkurencji był 
zawiniony.

Ujawnienie informacji poufnych przez pra-
cownika uzasadnia również zastosowanie wobec 
niego sankcji przewidzianych w Kodeksie pra-
cy, w tym w szczególności kar porządkowych, 
jak również rozwiązania z nim umowy o pracę 
za wypowiedzeniem lub bez zachowania okresu 
wypowiedzenia.

Zdaniem SN
Przesłanie podmiotowi zewnętrznemu fir-

mowego dokumentu, który nie był opatrzony 
klauzulą poufności, jest ciężkim naruszeniem 
podstawowych obowiązków pracowniczych po-
wodującym zagrożenie interesów pracodawcy 
i stanowi uzasadnioną przyczynę rozwiązania 
z pracownikiem umowy o pracę trybie art. 52 § 
1 pkt 1 kp.

Wyrok SN z 9 lipca 2009 r. (sygn. akt II PK 
46/09)

Niemniej jednak zastosowanie wobec pracow-
nika ww. sankcji w razie ujawnienia przez niego 
informacji o wysokości wynagrodzenia wymaga 
wykazania, że taka informacja jest ważna 
z punktu istnienia i prawidłowego funkcjo-
nowania przedsiębiorstwa.



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 6

 -
 Z

IM
A
 2

01
8

14

Wskazany w art. 11 ust. 1 uznk zapis nie 
oznacza jednak bezwzględnego zakazu ujawnia-
nia zarobków przez pracowników. Jest to możli-
we w takim zakresie, w jakim nie godzi to w in-
teresy pracodawcy.

Pracodawca powinien zachować jednak dużą 
ostrożność wymierzając pracownikowi karę za 
ujawnienie wysokości swojego wynagrodzenia. 
Jest to bowiem zagadnienie bardzo kontrower-
syjne i choć w praktyce niejednokrotnie docho-
dziło do rozwiązania umów o pracę bez wypo-
wiedzenia przez pracodawcę z powołaniem się 
na art. 52 § 1 pkt 1 kp, tj. na ciężkie narusze-
nia obowiązków pracowniczych, to zastosowa-
nie dyscyplinarnego trybu zwolnienia może być 
dla pracodawcy zgubne. Świadczy o tym cho-
ciażby stanowisko Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej dotyczące charakteru prawnego in-
formacji dotyczącej wysokości wynagrodzenia.

Zdaniem ministerstwa pracy
Informacja dotycząca wysokości wynagro-

dzenia uznawana jest za informację związaną 
ze stosunkiem pracy danego pracownika, a nie 
z funkcjonowaniem całego przedsiębiorstwa.

Stanowisko MPiPS z 28 sierpnia 2009 r. 
(DPR-II-053-73143/AK/MC/09).

Dlatego też pracodawca, który zastosował 
względem pracownika karę porządkową lub roz-
wiązał z nim umowę o pracę bez zachowania 
okresu wypowiedzenia, w razie ewentualnego 
sporu sądowego z tego tytułu, musi liczyć się 
z wysokim ryzykiem jego przegrania.

Masz pytanie do naszego radcy prawnego?
Potrzebujesz porady prawnej?

Napisz - odpowiedź opublikujemy
na łamach EKOgadki.

redakcja @ekogadka.pl
Materiał marketingowo-reklamowy zawierający informacje dla osób chcących przystąpić do umowy ubezpieczenia grupowego.

Oferta skierowana 
do pracowników KOM-EKO 
i ich najbliższych rodzin.

Obowiązuje w okresie 
od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Proponujemy zniżki na ubezpieczenia komunikacyjne oraz ubezpieczenia domów i mieszkań:

Jak skorzystać z naszej oferty?

10% na ubezpieczenia OC, AC pojazdów osobowych,
20% na ubezpieczenia mieszkań, domów, gospodarstw rolnych.

Wystarczy zgłosić chęć ubezpieczenia u pracownika Compensy 
pod numerem 887 879 858 – na hasło KOM-EKO – oraz podać termin i rodzaj ubezpieczenia. 

Zgłoszenia przyjmujemy w terminie od 1–31 marca 2019 roku.
Wszystkie zgłoszenia mogą być realizowane przez cały 2019 rok. 

Chcesz dobrze chronić dom 
i bezpiecznie podróżować?

Wybierz promocyjny 
pakiet ubezpieczeń 
Compensy!

Compensa należy do czołowych ubezpieczycieli w Polsce, 
z ponad 25-letnim doświadczeniem. Naszym głównym akcjo-
nariuszem jest Vienna Insurance Group – wiodący w Europie 
Środkowo-Wschodniej koncern ubezpieczeniowy. 
W swojej ofercie posiadamy pełny zakres ubezpieczeń ma-
jątkowych i życiowych. Klientom indywidualnym proponujemy  
ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne, podróżne, NNW,  
rolne, zdrowotne, a także indywidualne ubezpieczenia na życie.

R E K L A M A
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Od lipca paleta kolorów pojemników ustawio-
nych na lubelskich ulicach powiększyła się m.in. 

o słoneczną żółć, która zachęca by wrzucać do 
nich odpady z tworzyw sztucznych, metali 

oraz opakowania wielomateriałowe. Póki 
co zawartość wielu z nich przypomina 
jeszcze „frakcję suchą”, co chciałoby 
się złożyć na karb wyjątkowego przy-
wiązania lublinian do tradycji. Wszak 
z podziałem odpadów na „mokre” 
i „suche” obcowaliśmy niemal 14 lat. 
Niemniej, gdyby bliżej się przyjrzeć 
odpadom gromadzonym w żółtych 
pojemnikach, zauważymy, że dużą ich 

część stanowią plastikowe butelki po 
napojach. Butelki PET. 

Tworzywo PET, czyli politereftalan 
etylu opatentowali w 1941 roku Anglicy 
John R. Whinfi eld i  James T. Dickson. 
Jego właściwości (jest bezbarwny, lek-
ki, sztywny lub półsztywny, odporny na 
uderzenia, oraz stanowi dobrą barierę 
dla gazów i wilgoci) sprawiły, iż znalazł 
powszechne zastosowanie w produk-
cji opakowań spożywczych. Od mo-
mentu, gdy w 1973 roku Amerykanin 
Nathaniel C. Wyeth opatentował bu-
telkę z tworzywa PET, w segmencie 
napojów bezalkoholowych w dużym 
stopniu wyparły opakowania szklane. 
W 2016 roku na całym świecie wypro-
dukowano 480 miliardów plastikowych 

butelek. W tym samym czasie produk-
cję samego tworzywa PET, które znajduje 

również inne zastosowanie szacowano na 
56 milionów ton. 

Od lipca paleta kolorów pojemników ustawio-
nych na lubelskich ulicach powiększyła się m.in. 

o słoneczną żółć, która zachęca by wrzucać do 
nich odpady z tworzyw sztucznych, metali 

oraz opakowania wielomateriałowe. Póki 

również inne zastosowanie szacowano na 
56 milionów ton. 

Wiele z tym PETem
zachodu 
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ADAM PRZYSTUPA

Butelki z tworzywa PET oznaczone są specjal-
nym znaczkiem – cyfrą 1 wpisaną w trójkąt re-
cyklingu. Dodatkowo możemy je rozpoznać po 
charakterystycznym białym punkcie w centralnej 
części dna. Butelki wykonane z innych tworzyw 
mają umieszczony na dnie inny symbol recyklin-
gu i ślad podłużnego szwu, jako pozostałość po 
procesie produkcji.

Zawartość żółtych pojemników na odpady 
trafi a na linię sortowniczą, gdzie ze strumienia 
śmieci wydzielane są m.in. butelki PET w podziale 

na kolory (bezbarwny, niebieski i zielony). Linia 
sortownicza wyposażona jest w perforatory – 
specjalne urządzenia służące do dziurawienia bu-
telek, aby zapobiec ich rozprężaniu w procesach 
transportu. Pamiętajmy jednak, by wyrzucając 
butelkę PET do pojemnika odkręcić zakrętkę oraz 
zgnieść butelkę zmniejszając jej objętość. 

Uwaga! Do recyklingu nie trafi ają butelki PET 
powlekane etykietą termokurczliwą z tworzywa 
PCV. Wielokrotne doświadczenia wykazały, że 
PCV w procesie topnienia, nawet w niewielkich 
stężeniach, reaguje agresywnie z PET. Ponadto 
przetwarzanie PET i PCV odbywa się w różnych 
temperaturach. W instalacjach fi rmy KOM-EKO 
tego typu butelki PET są przetwarzane w pro-
cesie wytworzenia paliwa alternatywnego (RDF) 
współspalanego w przemyśle cementowym. 

Wysortowane na linii sortowniczej butelki PET 
po zbelowaniu kierowane są do recyklerów. Tam, 
na specjalnych liniach technologicznych, butel-
ki są myte i rozdrabniane. Następnie w wannie 
separacyjnej z wykorzystaniem różnicy ciężaru 
właściwego od PET oddzielane są polipropylen 
i polietylen, z których wykonane były zakrętki. 
Na kolejnym etapie separowane są inne zanie-
czyszczania, w postaci m.in. metali. W efekcie 
tych zabiegów otrzymywany jest tzw. płatek PET. 

Płatek PET poddawany jest następnie proce-
som regranulacji bądź kry-
stalizacji, w wyniku których 
otrzymujemy:

- włókna poliestrowe – 
przeznaczone do produkcji 
włóknin odzieżowych (np. 
polar), geowłóknin, pasów 
bezpieczeństwa w pojaz-
dach, wypełnień tapicerki 
meblowej

- wyroby poliestrowe 
otrzymywane z regranulatu 
metodą wtrysku – preformy 
butelek PET, elementy kon-
strukcyjne mebli, zabawki, 
produkty AGD itp. 

- taśmy PET – o wysokiej 
odporności na zrywanie, 
wykorzystywane do zabez-
pieczania ładunków na czas 
magazynowania i transportu

- folie poliestrowe
- żywice poliestrowe. 

Jak się okazuje to nie jedyna metoda radze-
nia sobie z odpadami PET. Japońscy naukowcy 
wyizolowali bakterię Ideonella sakaiensis, która 
posiada dwa enzymy rozbijające PET na możli-
we do strawienia przez nią mniejsze elementy. 
Ponoć  kolonia tej bakterii może zutylizować folię 
PET w czasie około sześciu tygodni. Ponoć… Póki 
co jednak pozostaje nam segregacja, której bu-
telki PET są wdzięcznym i prostym przedmiotem.
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Jerzy Zyśko - Bryczka - 2009 r.

Piszę, kreślę słowa, zostawiam ślady. Czasem do nich wracam, by 
obudzić wspomnienia. Te zaś wracając wzruszają, mile łechcą du-

szę, a czasem zostawiają w niej maleńką łezkę żalu. Patrzę tedy, na tekst 
sprzed lat, w którym pisałem: „Jeśli zbłądzicie wczesnym popołudniem w cia-
sne uliczki lubelskiego Starego Miasta lub strudzeni spacerem zasiądziecie 
przy rynku w jednym z licznych restauracyjnych ogródków, jest szansa, że 
ujrzycie scenę rodem z dziewiętnastowiecznych rycin. Po staromiejskim bruku 
z charakterystycznym łoskotem podkutych końskich kopyt przetoczy się drew-
niany, okuciami zdobny wóz by zebrać zalegające w koszach odpady”. Czytam 
i uświadamiam sobie, że coś przeminęło. Oto pewnego wrześniowego poranka 
2018 roku, po przeszło jedenastu latach, ów pojazd po raz ostatni przetoczył 
się ulicami Lublina. Zabrakło dlań miejsca na Starym Mieście. Dziś jeszcze 
wielu z przemierzających lubelską starówkę szuka go wzrokiem. Pytają o nie-
go wycieczki. Z czasem pocznie zacierać się w ułomnej pamięci. Czas więc 
spisać to, co w niej pozostaje… 

Najpierw był pomysł…
Pomysł budowy stylizowanego, konnego pojazdu, który miałby zbierać od-

pady z zabytkowego obszaru lubelskiego Starego Miasta zrodził się niemal 
w samym jego centrum. Na poddaszu renesansowej kamiennicy, w której 
niegdyś pomieszkiwał poeta – Sebastian Klonowic. Wiosną 2007 roku, kiedy 
rozpoczęła się nasza historia, miał tam swoją pracownię Piotr Lewicki, od nie-
pamiętnych czasów wspomagający KOM-EKO w budowie spójnego wizerunku. 
Dziś, tak wspomina te chwile:

„Pewnego dnia zawitał do mojego biura prezes KOM-EKO pan Wojciech 
Lutek z panem Adamem Przystupą. Odbyliśmy rozmowę, na temat tego, 
w jaki sposób KOM-EKO mogłoby zaakcentować swoją obecność na Starym 
Mieście. Wtedy pomyślałem sobie, że w tym otoczeniu, które ma już swoją 
niepowtarzalną atmosferę, można by zrealizować projekt pojazdu konnego, 
który zharmonizowałby się z otoczeniem a jednocześnie stał się jakąś atrakcją 
turystyczną. Pomyślałem, że być może, jeśli zyskałby przychylność włodarzy 
miasta, stałby się tego cudownego miejsca stałym elementem. Pomysł na-
tychmiast zyskał aprobatę prezesa Lutka i właściwie z miejsca przystąpiliśmy 
do pracy. 

Zastanawialiśmy się jak ten pojazd powinien wyglądać. Ponieważ wszystko 
dzieje się na krętych, wąskich uliczkach Starego Miasta, szybko doszliśmy 
do wniosku, konsultując to z panem kierownikiem Zbigniewem Pastuszakiem 
i jego zastępcą panem Andrzejem Jankowskim, że pojazd powinien być jed-
noosiowy, by łatwiej było mu manewrować. Tu przyznam się, że choć mój 

ROZSTANIE
Z BRYCZKĄ
11 lat konnego pojazdu oczyszczającego Stare Miasto.
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budowy naszego stylizowanego pojazdu. Jej 
ostateczny kształt był efektem pracy wielu osób, 
przede wszystkim pracowników warsztatowych 
KOM-EKO pod kierownictwem pana Zbigniewa 
Pastuszaka, który wspomina: „Po zbudowaniu 
przez naszych pracowników szkieletu bryczki, 
oddaliśmy go do stolarza w Lubartowie. Metalowa 
konstrukcja została obita drzewem jesionowym. 
Natomiast, jeżeli chodziło o podzespoły bryczki, 
musiały spełniać pewne uwarunkowania, więc 
wykonywane były na zewnątrz. Odwiedziliśmy 
w Pniewach koło Poznania renomowaną firmę 
pana Michała Bogajewicza trudniącego się re-
konstrukcją i budową rożnych pojazdów kon-
nych. On też służył nam swoimi praktycznymi 
uwagami. Zamówiliśmy u niego koła z drzewa 
akacjowego, pokryte bandażem gumowym oraz 
dyszle, które jak pamiętam były specjalnie wy-
ginane na gorąco. W czasie prac objawiały się 
różne niuanse, którym musieliśmy sprostać, jak 
hamulec ręczny, światła odblaskowe, miejsce na 
ukrycie akumulatora, który zasilał lampkę”.

By oddać chwałę wszystkim, którzy przyło-
żyli rękę do tego szalonego pomysłu wspomnieć 
należy jeszcze współpracującego z KOM-EKO 
śp. pana Waldemara Stagę, jego pracowników 
z mistrzem kowalskim panem Aleksandrem 
Nalewajko, który wykonał stylizowane okucia 
pojazdu i lubelskiego malarza Mariusza Kozika, 
który stworzył szyld wieńczący bryczkę. 

Iwan
Napisałem o owym pomyśle – szalony. Myślę, 

że Piotr Lewicki rzucając go nie mógł mieć pew-
ności, czy od słów przejdziemy do czynów. 
Trafił jednak na prezesa Wojciecha Lutka, któ-
ry lubił podejmować takie nieszablonowe dzia-
łania. Jak mawiał „by nie znikczemnieć”. Owym 

szaleństwem należało wszakże zarazić innych. 
Uzyskać zgodę u włodarzy Lublina, dopuścić po-
jazd do ruchu. A potem…. A potem trzeba było 
znaleźć konia i kogoś, kto by nim powoził. 

Pamiętam nasze dyskusje nad tym, jaki koń 
byłby najlepszy do pracy na lubelskim Starym 
Mieście. W wąskich, krętych uliczkach, wśród 
innych pojazdów, a przede wszystkim wśród 
spacerujących turystów i mieszkańców miasta. 
Ktoś, nie pomnę już kto, rzucił pomysł, iż wi-
nien być to hucuł. Koń huculski to jedna z naj-
starszych ras hodowanych na obszarze dawnej 
Rzeczpospolitej. Powstała w dorzeczu Prutu 
i Czeremoszu, skąd rozpowszechniła się na całe 
Karpaty. Trudne, górskie warunki bytowania 
przyczyniły się do ukształtowania się odpornej 
na choroby, wytrzymałej a przy tym łagodnej 
rasy niedużych koni. Mówi się, iż wrodzony spo-
kój i inteligencja (hucuły zwykły badać kopytem 
stan chybotliwych kładek nad górskimi potoka-
mi) czynią z koni huculskich wymarzoną rasę do 
hipoterapii, nauki jazdy oraz turystyki górskiej. 
Niebawem mieliśmy się o tym przekonać.

W wyprawę, której celem był zakup konia wy-
ruszył wspólnie z panem Waldemarem Stagą kie-
rownik Zbigniew Pastuszak: „Zakup odpowied-
niego konia był rzeczą podstawową. Zaczęliśmy 
od Bieszczad, a skończyliśmy na Beskidzie 
Żywieckim. W sumie w ciągu czterech dni zwie-
dziliśmy osiem czy siedem stadnin. Wyboru konia 

pradziad był ułanem, nigdy nie miałem do czy-
nienia z końmi, więc sam pomysł projektowa-
nia konnego pojazdu był dużym wyzwaniem. 
Odbyliśmy wyprawę do Muzeum Wsi Lubelskiej, 
gdzie w magazynach stały rozliczne przedwojen-
ne pojazdy, ale szybko doszliśmy do wniosku, 

że musi być to konstrukcja, która tylko trochę 
nawiązuje do pojazdów przedwojennych, zwłasz-
cza, że nie udało się nam znaleźć żadnej infor-
macji na temat tego, jak takie pojazdy pracujące 
przed wojną w Lublinie mogły wyglądać.

 Spacerując po Starym Mieście postanowi-
łem nawiązać do tego, co już na tym Starym 
Mieście istnieje. Dużo kroksztynów z latarniami, 
kutymi, krętymi detalami. Pomyślałem, że rów-
nież spróbuję nawiązać kutymi elementami do 
tych istniejących na Starym Mieście wyróżników 

architektury. Fotografowałem dużo detali i tak 
powoli rodził się pomysł na niewielki pojazd, któ-
ry miałby jednocześnie współczesne rozwiązania 
ułatwiające pracę, np. sprężyny gazowe, które 
podnoszą klapy skrywające pojemnik na odpady, 
ale który będzie wyglądał jak kuta, drewniana 

skrzynia. 
Dużym wyzwaniem była ocena 

wymiarów. Pamiętam, jak z preze-
sem Lutkiem siadaliśmy na drew-
nianych schodach u mnie w biurze 
i próbowaliśmy wywnioskować, jaka 
powinna być wielkość siedziska i czy 
wygodnie będzie komuś, kto będzie 
powoził. Z taśmy klejącej i statywów 
ze studia fotograficznego robiliśmy 
przestrzenną makietę bryły przy-
szłej bryczki. Postanowiliśmy, że 
powinna mieć jak najwięcej drew-
nianych elementów z kutymi orna-
mentami. Zatrudniliśmy lokalnego 
artystę Jerzego Zyśkę, żeby wy-
rzeźbił nam herby Lublina. Bryczkę 
wyposażyliśmy również w uroczą 
latarenkę. W ramach dopełnienia 
całości, ponieważ wiedzieliśmy, że 

bryczką powozić będzie pani postanowiliśmy wy-
konać dla niej rodzaj munduru galowego, któ-
rego projektowaniem i wykonaniem zajęła się 
lubelska kostiumografka i projektantka mody 
pani Marta Góźdź, pracująca na co dzień dla lu-
belskich teatrów”.

Czas budowy
Od planów, w których przydatne okazały się 

ściągane przeze mnie ryciny podobnych po-
jazdów używanych na przełomie XIX i XX wie-
ku we Francji czy Niemczech, przeszliśmy do 
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Premiera
Premierowy przejazd bryczki przez lubelskie 

Stare Miasto miał miejsce 21 września 2007 r. 
W blask fleszy miejscowych mediów, w obecno-
ści władz miasta pojazd przemierzył „Starówkę”, 
wzbudzając żywe zainteresowanie przechod-
niów. Kto wie czy nie większe zainteresowanie 
a nawet sensację, wzbudził  próbny przejazd, 
którego przypadkowym świadkiem dwie godzi-
ny wcześniej była grupka azjatyckich turystów. 
W celu roztrenowania, Iwan pokonał galopem 

pełne cztery okrążenia wokół budynku Trybunału 
Koronnego wprawiając zagranicznych gości 
w przechodzące w zachwyt osłupienie. Szum 
strzelających migawek w aparatach przewyż-
szył zapewne głośnością późniejsze wyczyny 
fotoreporterów.

Bryczka odbierająca odpady z koszów ulicz-
nych z miejsca zyskała sympatię Lublinian. Co 
dnia, idąc do pracy obserwował to Piotr Lewicki:  
„Przekonaliśmy się, że to był dobry ruch, bo tu-
ryści bardzo chętnie fotografowali się zarówno 
z koniem, jak i z samą bryczką. Bardzo dużą 

radość sprawiło to dzieciom mieszkającym na 
Starym Mieście, które w pierwszych dniach od-
bywały wycieczki na koźle bryczki razem z powo-
żącą panią Kasią. Kiedy bryczka powstała i tupot 
podków po bruku usłyszało Stare Miasto, wszy-
scy odczuliśmy, że cały ten wysiłek miał sens, 
że zrobiliśmy coś naprawdę sympatycznego, co 
wykracza poza stereotyp usług związanych z od-
padami i co zyskało ogromną aprobatę turystów 
i Lublinian.”

dokonaliśmy w Węgierskiej Górce, choć były róż-
ne inne, ale akurat ten, o imieniu Iwan spełniał 
nasze oczekiwania”

Nasz nowy czworonożny pracownik o wdzięcz-
nym imieniu Iwan, był wałachem rasy hucul-
skiej. Na świat zawitał w marcu 2003 roku 
w Czernichowie za sprawą Pandara i Indii. Po 
matce, gniadosrokatej klaczy huculskiej odzie-
dziczył wedle prastarej tradycji pierwszą lite-
rę imienia, po dziadku Rewirze, ciemnogniadą 
maść. Nim trafił do KOM-EKO większość swego 
żywota strawił w Żywcu pracując w ramach hipo-
terapii z dziećmi i wożąc turystów. Liczyliśmy, że 
zważywszy na cechy charakterystyczne dla swej 
rasy i ukształtowanie terenu w jego rodzinnych 
stronach, szybko zaaklimatyzuje się w mieście 
położonym na siedmiu wzgórzach.

Uprząż dla Iwana specjalnie zamówiono 
w Nisku. By nie ślizgał się na staromiejskim 
bruk otrzymał podgumowane podkowy. O staj-
nię w pobliżu Starego Miasta postarał się prezes 
Wojciech Lutek nawiązując kontakt z siostra-
mi urszulankami, których klasztor znajduje się 
przy ul. Narutowicza. Niemal w centrum miasta, 
za murami klasztoru znajdował się przepiękny 
ogród, oraz stajnia, w której siostry trzymały 
swoja klaczkę Bajkę, używaną do prac ogrodo-
wych. Pamiętam, iż pomogliśmy tę stajnie wy-
remontować, tak by znalazło się w niej miejsce 
dla Iwana. Powożeniem bryczką miała zająć się 

specjalnie w tym celu zatrudniona pani Katarzyna 
Staruch. 

Nim Iwan po raz pierwszy wyjechał na miasto, 
okazało się, że jest konikiem bardzo inteligent-
nym o silnym charakterze. Przywykłszy przez 
lata do pracy z dziećmi w ramach hipoterapii, 
zwykł preferować powolne stąpanie po okręgu 
od ciągania za sobą bryczki. Jak wspomina pan 
Zbigniew Pastuszak: „Jakieś dwa miesiące pró-
bowaliśmy tego konia zaprząc do bryczki, co nie 
było łatwe, bo na co dzień nie chodził w zaprzę-
gu, tylko pracował pod siodłem. Zamówiliśmy 
więc i siodło by uczyć go chodzenia w zaprzęgu, 
ale nie było to łatwe.”

Świadkiem pierwszych prób Iwana był rów-
nież Dominik Śledź, dziś Kierownik Zakładu 
Oczyszczania KOM-EKO: „Pamiętam te jego 
pierwsze wyjazdy, pierwsze zaprzęgnięcie. 
Okazało się, że koń nie jest nauczony chodzić 
w zaprzęgu. Trzeba było też uważać na ruch sa-
mochodowy, bo Iwan bał się samochodów.  To 
trwało. Później, gdy się trochę przyzwyczaił, był 
na takim przeszkoleniu w prywatnym gospodar-
stwie. Przez tydzień uczył się chodzić w zaprzę-
gu. Pamiętam, pojechaliśmy zwykłym wozem, 
dróżką przez las, a on nagle gdzieś odskakuje 
w krzaki. Czasem nachodziła go myśl, że musi 
skręcić w lewo. Potrafił też tak szybko ruszyć 
z miejsca, że zdarzyło mi się spaść z wozu. 
Z czasem wszystkiego się nauczył i już pięknie 
chodził w zaprzęgu.”
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Iwanowi towarzyszyło też duże zainteresowa-
nie medialne. Wiosna 2008 potwierdziła solidne 
wykonanie pojazdu, który dzielnie przeżył na-
jazd ekipy Telewizji MTV realizującej w Lublinie 
swe pomysły medialne. Nie obyło się niestety 
bez strat w postaci połamanych dyszli. W tym 
samym roku Iwan wraz z pojazdem wzięli udział 
w corocznej „Nocy kultury”. Z okazji tego wy-
darzenia KOM-EKO sprezentowało ko-
lekcjonerom kartę pocztową, na której 
uwieczniono nasz pojazd na tle zabu-
dowy Starego Miasta. Karta opatrzona 
stosownym, okolicznościowym stem-
plem okazała się niemałą atrakcją 
owej niezwykłej, sobotniej nocy.

Borys
W 2010 roku Iwana zastąpił Borys. 

Słysząc, że niektórzy wołali za nim 
Dzidek, spytałem Dominika Śledzia 
jak było naprawdę: „Pomagałem szu-
kać nowego konia. Trwało to około 
2-3 tygodnie. Akurat był taki konik, 
wałach o budowie odpowiedniej do 
bryczki. Koń nie miał paszportu, któ-
ry trzeba było wyrobić. Przy tych for-

malnościach pojawił się pomysł, żeby nazwać go 
Borys, a dokładnie „Borys w Lublinie”. To imię 
się przyjęło, a określenie Dzidek, które pojawiło 
się w jednym z artykułów prasowych nadał mu 
chyba jeden z naszych pracowników.”

Borys, podobnie jak Iwan był spokojnym ko-
niem, co podkreśla pracujący z nim pan Krzysztof 

Janek: „Bardzo dobrze mi się z nim pracowało. 
Był spokojny, wyjątkowy po prostu. Rzadko moż-
na trafić takiego spokojnego konia. Chciał praco-
wać. Gdy miał dłuższą przerwę, chciał koniecznie 
iść na Stare Miasto.”

Podobnie wspomina go drugi z powożących, 
pan Robert Klimkiewicz: „Prawie siedem lat 
pracowałem z tym koniem. Był bardzo spokoj-

ny. Gdy jeździłem tym 
koniem to trzeba było 
też oczywiście sprzą-
tać. Zaciągałem hamulec 
ręczny, brałem łopatę, 
miotłę, szedłem z przodu, 
rzucałem do konia „Borys, 
idziemy!” i Borys szedł 
koło mnie jak piesek. Gdy 
wyjeżdżaliśmy do pra-
cy, codziennie ktoś nas 
pozdrawiał, ktoś machał 
nam ręką. Słyszałem „O, 
jedzie nasz konik”. Potem 
na Starym Mieście, ciągle 
ktoś podchodził, ludzie 
robili zdjęcia. Ten koń to 

był już koń Starego Miasta, tych mieszkańców. 
Wielu ludzi przynosiło mu chleb, ale szczegól-
nie zapamiętałem taką panią ze starówki, która 
mówiła „suszę chleb dla mojego Borysa”. Inna 
pani, przyjeżdżała specjalnie z Czubów, żeby się 
spotkać z Borysem. Cukierki mu dawała. On jak 
ją zobaczył jadąc przez Krakowskie Przedmieście 

to się zatrzymywał. Pani wyciągała i dawała mu 
cukierka i konik jechał dalej. Kiedy po pracy już 
go wyprzęgłem, mógł iść do stajni, ale czekał. 
Musiałem go przytulić, wkładał mi głowę przed 
ramię, potarł trochę tą głową, poprzytulał i do-
piero wychodził.”

Pożegnanie
Nieoczekiwanie w 2018 roku osoby planują-

ce z ramienia miasta, na najbliższe lata, zakres 
prac związanych z utrzymaniem czystości w za-
bytkowej części lubelskiego śródmieścia, zdecy-
dowały, że dla konnego pojazdu nie ma w nim 
miejsca. Dlatego też, 10 września 2018 roku 
Borys po raz ostatni przemierzył uliczki Starego 
Miasta. Od następnego dnia czekała go zasłużo-
na, choć przedwczesna emerytura. 

„Jak zobaczyłem, że przyjechali zabierać 
tego konia, to specjalnie poszedłem stamtąd 
żeby tego nie wiedzieć.”  - wspomina pan Robert 
Klimkiewicz - „Wyszedłem na miasto. Nie było 
mnie dwie i pół godziny. Mówię sobie, tyle czasu 
na pewno ich nie ma. Ale oni jeszcze byli. Emilka 
mnie zobaczyła i mówi: „Panie Robercie, pan mi 
pomoże załadować konia, bo oni sobie z nim nie 
poradzą ”. Nie chciał wejść. Nie chciałem tego 
robić, ale mówię, trudno, pomogę im, bo i oni się 
męczą i koń się meczy. Wziąłem go 
normalnie za po-

stronek, mówię „Borys, idziemy” i Borys wszedł. 
Tu Bajka rży, ten się obraca, patrzy się na mnie, 
serce się kroi. Facet nie płacze, ale jak on był 
na tej przyczepie, jak ta Bajka jeszcze rżała i on 
patrzył się na mnie, normalnie się rozkleiłem. 
Siostra urszulanka mówi „Panie Robercie, pan 
nie płacze, przecież to tylko koń…”. Poszedł w do-
bre ręce. Na pewno nie ma źle. Przecież Emilka 
się nim tu opiekowała. Dzwoniłem do niej to 
mówi, że jest wszystko w porządku. Nie odwie-
dzałem go tam. Jakoś trudno. Pożegnałem się 
z nim tutaj.”

„Ludzie na Starym Mieście pytają gdzie koń. 
– dodaje pan Robert - „Tęsknią, mówią, że pusto 
jest na Starym Mieście. Przyjechała wycieczka 
z Chełma, i Pani opiekująca się dziećmi zobaczy-
ła mnie i pyta: „Proszę Pana, ja Pana przepra-
szam, ale gdzie ma Pan tego konia?”. Ja mówię, 
już nie ma tego konia. A ona na to: „No wie Pan, 
a ja przyjechałam, mówiłam dzieciom, że zoba-
czą konia w Lublinie. No szkoda, naprawdę. I co 
ja tym dzieciom teraz powiem?”
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Święta Bożego Narodzenia za pasem, 
i jak zawsze bieganina za choinkami, 

prezentami i produktami spożywczymi niezbęd-
nymi do przygotowania świątecznych potraw. Od 
rana do wieczora myślimy czym nowym zasko-
czyć na wigilijnym stole zwłaszcza, że przyjeżdża 

dawno nie widziana rodzina. I nerwowe odli-
czanie, trzy dni,  dwa i jeden. I nie wiado-

mo kiedy to całe szaleństwo przygoto-
wań mija i już po Świętach. Jeśli czas 
przedświąteczny najbardziej jest wi-
doczny po liczbie osób w galeriach 
handlowych, to czas poświąteczny 
chyba najbardziej przy altanach 
śmieciowych na osiedlach miesz-
kaniowych. Wypełnione po brzegi 
pojemniki opakowaniami z two-
rzyw sztucznych i tektury, butelka-

mi i … dużymi ilościami frakcji bio 
z czego znaczna część to zmarnowa-

ne jedzenie w postaci niedojedzonych 
potraw wigilijnych i świątecznych. To 

tzw. Świąteczny nadmiar, który zaszkodził 
nie tylko naszym portfelom, ale w ostatecz-

ności także środowisku bo trzeba je teraz odpo-
wiednio odebrać, przetworzyć lub unieszkodliwić. 

Od kilku już lat pisze i mówi się, że w Polsce 
marnujemy  żywność na poziomie niewiele niż-
szym niż wytwarzanych odpadów komunalnych. 
Z danych publikowanych przez Eurostat po-
nad 10 lat temu wynika, że jest to około 9 mln 
ton rocznie (Raport Federacji Polskich Banków 
Żywności – Nie marnuję jedzenia 2018). Z infor-
macji tych wynika, ze na świecie marnuje się ok 
1,3 miliarda ton żywności z czego 88 milionów 

Mniej znaczy
więcej ... 
w portfelu i dla środowiska – kilka słów o marnowaniu żywności

EKOTEMATY  DR ADAM LESIUK ton w samej Unii Europejskiej. Jeśli te dane są 
aktualne to w Polsce, każdy mieszkaniec w ciągu 
roku wyrzuca do odpadów ponad 100 kg żywno-
ści, a swoje dorzuca jeszcze przemysł i handel.

Organizacja EU Fusion, działająca dla Komisji 
Europejskiej, wskazała w zestawieniu „Food wa-
ste data set for EU-28”, że zdecydowanym źró-
dłem marnotrawstwa żywności są właśnie go-
spodarstwa domowe (53 %.) oraz przetwórstwo 
(19 %.). Gastronomia i produkcja odpowiadają 
za  23 % zmarnowanego jedzenia, a sprzedaż 
za 5 %. 

Czyli tak naprawdę, to konsument musi po-
prawić swoje zachowanie i model konsumpcji na 
mniej odpadowy, bo przecież zmarnowane je-
dzenie to również zmarnowana energia (emisje 
do środowiska) i zmarnowane surowce przy jej 
produkcji. We wspominanym Raporcie jest na-
pisane, że wyrzucona kanapka z serem to strata 
90 litrów wody, a kilogram wyrzuconych ziem-
niaków to 300 litrów wody.

Poniżej lista porad, które powinny spowodo-
wać, że żywność będzie znajdować się przede 
wszystkim na stołach potrzebujących, a nie 
w odpadach.

• Nie kupuj tyle żywności na tzw. zapas. 
Noś przy sobie nie tylko torbę na zakupy, 
ale również listę zakupów.

• Na zakupach sprawdzaj daty ważności 
żywności, bo te kilka dni może okazać 
się decydujące dla faktu zmarnowania 
jedzenia.

• Rób przegląd lodówki co najmniej 2 razy 
w tygodniu i „czyść” ją z tego co w niej 
zostaje, a dopiero potem kupuj nowe 
produkty.

• Nadmiar przygotowanego jedzenia do-
brze zabezpiecz. Wykorzystasz później 
w dogodnym terminie.

• Naucz się przyrządzać potrawy z tego co 
masz, zupy „cosięnawinie” nie są takie 
złe, zaufaj sobie bo Twoja kreatywność 
potrafi zdziałać kulinarne cuda.

• Jeśli masz duży nadmiar jedzenia świą-
tecznego w dobrej jakości to rozejrzyj 
się wokół siebie. Na pewno będziesz miał 
z kim się podzielić lub oddać do miejsc 
w których wiedzą co z tym zrobić.

Z pomocą w przeciwdziałaniu marnowa-
niu żywności przychodzą już nie tylko orga-
nizacje pozarządowe czy Banki Żywności, ale 

również nowe technologie, bo działa coraz wię-
cej aplikacji, które służą dzieleniu się żywnością 
w sąsiedztwie.

Pamiętam „historie kulinarne” z czasów stu-
denckich, kiedy koniec miesiąca był najtrudniej-
szy do przetrwania. Wtedy ratunkiem było każde 
pieczywo (najczęściej czerstwe) jajko i trochę 
mąki. Była to zawsze zapowiedź uczty z usma-
żonych kromek chleba w cieście naleśnikowym, 
a słyszałem też o wersji survivalowej czyli zupa 
z cebuli i resztek serka topionego. Obecnie to 
pieczywo (jak wynika z publikowanych ankiet) 
w ponad 50% ląduje w strumieniu odpadów ko-
munalnych. Zatem kupujmy rozsądnie i tyle ile 
zjemy, bo na ten chleb czekają też inni. Nawet 
jeśli zostanie w sklepie na półce to łatwiej go 
przekazać dla potrzebujących z punktów sprze-
daży niż od mieszkańca.

Parafrazując Cypriana Kamila Norwida, któ-
ry pod koniec życia żył w biedzie i ubóstwie  
„Do kraju tego, gdzie żywności nie wyrzu-
camy … Tęskno mi, Panie...”.

Dr Adam Lesiuk, adiunkt w Zakładzie 
Technologii Chemicznej, Wydział Chemii UMCS 
w Lublinie.



Wszystkie prace zachwyciły nas pomysło-
wością i starannością wykonania,postanowi-
liśmy więc nagrodzić wszystkich uczestników 
konkursu. 

Nagrody w postaci okolicznościowego dyplo-
mu i karnetów do kina otrzymują: Karol Dudek, 
Ala Hanc, Hania Lewicka, Matylda Opielak, 
Ania Przystupa i Krzysztof Przystupa.

Zwyciezcy
konkursu
plastycznego!
Dziękujemy wszystkim dzie-

ciom, które podjęły wyzwanie

i wzięły udział w konkursie 

„KOM-EKO przyszłości”. 
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PIT, czyli podatek dochodowy od osób fi zycznych, to podatek, który musimy 
zapłacić za każdy zakończony rok podatkowy. W 2019 roku należy rozliczyć 

przychody za 2018 rok. 
I w związku z tym zadajemy sobie pytania:
• co zmieniło się w rozliczeniu w stosunku do roku poprzedniego?
• do kiedy należy złożyć rozliczenie podatkowe?
• kiedy można liczyć na zwrot podatku oraz co robić?
• a co gdy w zeznaniu pojawił się błąd?
• jakie ulgi nam przysługują w rozliczeniu za rok 2018?
Od nowego roku w życie wchodzi sporo zmian związanych z rozliczeniem podatkowym. Zmieniają 

się niektóre przepisy. Pojawiły się również pewne udogodnienia. Oto przegląd najważniejszych zmian 
podatkowych w 2019 roku mających zastosowanie do rozliczenia za rok 2018.

ZMIANY W PIT 2019
Kwota wolna od podatku
W 2018 roku zmieniła się kwota wolna od podatku. Nie wynosi ona już 6 600 zł, jak to było w 2017 

roku. Aktualna wysokość kwoty wolnej od podatku to 8 000 zł. Oznacza to, że osoby, które w 2018 
roku zarobiły mniej, nie muszą odprowadzać podatku do Urzędu Skarbowego. Zyskają zwłaszcza 
osoby zarabiające najmniej, np. z tytułu umów cywilnoprawnych.

Urząd rozliczy PIT za podatnika
Oprócz funkcjonujących obecnie sposobów składania zeznań podatkowych przez podatnika (pa-

pierowo lub elektronicznie za pośrednictwem sytemu e-Deklaracje) wprowadzona zostanie usługa 
polegająca na wypełnieniu zeznania podatkowego przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) - 
bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku przez podatnika.

KAS przygotuje zeznania podatkowe dla wszystkich podatników - podatnik będzie mógł wybrać, 
czy chce skorzystać z tak przygotowanego zeznania podatkowego czy też samodzielnie wypełnić 
i złożyć zeznanie podatkowe do Urzędu Skarbowego.

Sporządzone przez KAS zeznanie podatkowe będzie udostępnione podatnikom w wersji elektro-
nicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym. W przypadku posiadania w rejestrach Szefa 
KAS danych kontaktowych podatnika (adres e-mail, nr telefonu) podatnicy otrzymają wiadomość 
o sporządzonym dla nich zeznaniu podatkowym.

W zeznaniu podatkowym przygotowanym przez KAS podatnicy będą mieli również możliwość 
weryfi kacji numeru rachunku osobistego, jaki mają zgłoszony w Urzędzie Skarbowym do zwrotu 
nadpłaty, i w przypadku jego zmiany lub braku - będą mogli taki rachunek zaktualizować w zeznaniu 
podatkowym lub wskazać w nim numeru rachunku osobistego właściwy do jej zwrotu, jeżeli wcze-
śniej nie zgłosili rachunku osobistego w urzędzie skarbowym.

WIEDZY NIGDY ZA WIELE     RENATA GŁAZOWSKA

– co się zmienia i jak rozliczyć 
PIT za 2018 w 2019? 

PIT 2019
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Krótkie przypomnienie jak złożyć PIT 
przez internet?

PIT za 2018 rok  można złożyć również przez 
internet. Można to zrobić za pośrednictwem por-
talu www.e-deklaracje.gov.pl. Aby złożyć rozli-
czenie za rok 2018 drogą elektroniczną potrzeb-
ne są: dostęp do internetu, PESEL lub NIP, data 
urodzenia, kwota przychodu uzyskaną w roku 
2017 (w celu weryfikacji tożsamości podatnika). 

Oto instrukcja składnia deklaracji podat-
kowej przez internet:

- Należy wejść na stronę internetową 
Ministerstwa Finansów i odnaleźć zakładkę e-De-
klaracje. Następnie trzeba pobrać aplikację do 
rozliczenia.

- W programie należy wypełnić odpowiedni 
formularz, wpisując do niego swoje dane oso-
bowe oraz informacje na temat przychodów za 
2018 roku.

- Po wypełnieniu formularza, należy podać 
jeszcze kwotę przychodu z 2017 rok, w celu po-
twierdzenia swojej tożsamości.

- Wypełniony dokument trzeba wysłać za po-
średnictwem systemu.

- Po wysłaniu rozliczenia, należy pobrać, wy-
drukować i zachować Urzędowe Poświadczenie 
Odbioru (UPO), które potwierdza złożenie zezna-
nia podatkowego. Jest ono traktowane na równi 
z potwierdzeniem złożenia rozliczenia w Urzędzie 
Skarbowym lub nadaniem listu poleconego.

Błąd w deklaracji podatkowej. Jak złożyć 
korektę? 

Kiedy zorientujemy się, że w deklaracji po-
datkowej popełniliśmy błąd, należy złożyć ko-
rektę. Korektę rozliczenia składa się tylko od 
zeznania podatkowego, które już zostało wysła-
ne do Urzędu Skarbowego. Korektę PIT można 
złożyć tylko w przypadku zeznania podatkowe-
go, wobec którego nie toczy się kontrola Urzędu 
Skarbowego lub postępowanie podatkowe. 

Korektę zeznania podatkowego można złożyć 
do momentu zakończenia okresu przedawnienia, 
czyli przez 5 lat. Oznacza to, że korektę za rok 
podatkowy 2018 można złożyć do końca 2024 
roku. 

Korektę składa się na druku, który obowią-
zywał w roku podatkowym, którego dotyczy-
ło zeznanie. Korektę można złożyć osobiście 
w Urzędzie Skarbowym lub przez Internet.

Kiedy można liczyć na zwrot podatku?
Jeżeli z zeznania wynika nadpłata, podatnik 

w tym zeznaniu może wskazać rachunek banko-
wy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczęd-
nościowo-kredytowej, którego jest posiadaczem 
albo współposiadaczem, na który ma nastąpić jej 
zwrot. Wskazany rachunek aktualizuje poprzed-
nio zgłoszony rachunek służący do zwrotu podat-
ku lub nadpłaty.

Nadpłata podlega zwrotowi w terminie:
- 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub 

deklaracji. Oznacza to, że jeśli rozliczymy się 
w kwietniu, to na zwrot podatku możemy pocze-
kać aż do końca lipca. 

- 45 dni od dnia złożenia za pomocą środków 
komunikacji elektronicznej.

Terminy wypłat zwrotu podatku za PIT są za-
leżne od wielu czynników. Jeśli zwrot nie wpły-
nie na konto po upływie trzech miesięcy, należy 
skontaktować się z urzędem skarbowym w celu 
wyjaśnienia sprawy.

Nadpłata wynikająca ze skorygowanej 
deklaracji podlega zwrotowi w terminie:

- 45 dni od dnia jej skorygowania – w przy-
padku skorygowania za pomocą środków komu-
nikacji elektronicznej;

- 3 miesięcy od dnia jej skorygowania – w in-
nych przypadkach.

Uwaga!  nowa ulga w rozliczeniu PIT za 
2019 (2020)

Ulga termomodernizacyjna - ocieplenie 
domu

Od 2019 r. (rozliczenie PIT w 2020 r.) podat-
nicy będący właścicielami lub współwłaścicielami 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego mają 
prawo do ulgi podatkowej w PIT-36, PIT-37, PIT-
36L lub PIT-28. Przysługuje ona, jako odliczenie 
od dochodu wydatków na termomodernizację 
budynków jednorodzinnych. Odliczenia doko-
nać można w wartości 23% wydatków na zakup 
materiałów budowlanych, urządzeń i usług zwią-
zanych z realizacją przedsięwzięcia termomo-
dernizacyjnego, poniesionych między 1 stycznia 
a 31 grudnia 2019 r., przy czym ogólna kwota 
odliczeń nie będzie mogła przekroczyć 53 tys. zł, 
bez względu na liczbę realizowanych przedsię-
wzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych 
latach.

W jaki sposób nastąpi roczne obliczenie podatku przygotowane przez KAS:
Z dniem 15 lutego roku następującego po roku podatkowym Organ Podatkowy udostępnia podat-

nikowi za pośrednictwem Portalu Podatkowego zeznanie PIT-37 oraz PIT 38, uwzględniając w nim 
dane będące w posiadaniu Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, w tym dane:

• zawarte w rocznym obliczeniu podatku i informacjach,
• o wpłaconych w trakcie roku podatkowego przez podatnika zaliczkach.
Mamy trzy możliwości do wyboru, co możemy zrobić z tak przygotowanym dokumentem, 

i tak:
•  Akceptacja przez podatnika udostępnionego zeznania przed upływem terminu określonego 

na jego złożenie (tj. do 30 kwietnia) bez wprowadzenia albo po wprowadzeniu w nim zmian 
oznacza złożenie zeznania w dniu dokonania akceptacji.

• Jeżeli Podatnik nie dokona akceptacji udostępnionego zeznania przed upływem ter-
minu określonego na jego złożenie albo je odrzuci przed tym terminem składa zeznanie 
samodzielnie.

• Akceptacja bądź też nie … przygotowanego przez KAS rozliczenia.
W przypadku podatnika, który oprócz dochodów wykazanych w rocznym obliczeniu podatku lub 

informacjach, nie uzyskał innych dochodów podlegających opodatkowaniu i wykazywanych w ze-
znaniach niedokonanie akceptacji lub odrzucenia udostępnionego zeznania przed upływem 
terminu określonego na jego złożenie oznacza złożenie udostępnionego zeznania w ostatnim 
dniu tego terminu (automatyczna akceptacja).

W/w przypadków nie stosuje się, jeżeli:
1) organ rentowy dokonał rocznego obliczenia podatku, a podatek wynikający z tego obliczenia 

jest podatkiem należnym;
2) podatnik złożył zeznanie, nie korzystając z zeznania udostępnionego przez organ podatkowy.
Akceptacji oraz odrzucenia udostępnionego zeznania podatnik dokonuje za pośrednictwem Portalu 

Podatkowego

Podsumowując:
Deklarację PIT przygotowaną przez KAS podatnik:
• może zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
• może poprawić (np. zmienić Organizację Pożytku Publicznego, której chce przekazać 1% po-

datku należnego), 
• może uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. odliczenia: IKZE, ulgi na internet),
• może odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.
Jeżeli podatnik nie zrobi nic, PIT przygotowany przez Urząd zostanie uznany za zaakceptowany 

z końcem okresu rozliczeniowego.

Termin składania PIT 2019
Podatnicy są obowiązani składać Urzędom Skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wy-

sokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lu-
tego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. 

Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku nastę-
pującego po roku podatkowym.

Pracodawcy przesyłają roczne obliczenie podatku PIT 11 za poprzedni rok:
• Urzędowi Skarbowemu - w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym;
• Podatnikowi - w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.
Rozliczenie podatkowe można złożyć na 3 sposoby: osobiście w urzędzie, pocztą lub przez internet.
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Święta Bożego Narodzenia to czas wyjątko-
wy i choć są one ściśle związane z kalendarzem 
dorocznych uroczystości, to coraz częściej mówi 
się, że są to święta najbardziej rodzinne. To 
święta, w których przygotowanie i uczestnictwo 
włączona jest cała rodzina, począwszy od naj-
młodszych dzieci, które najbardziej czekają na 
choinkę, na wieczerzę wigilijną i prezenty, 
po dorosłych, którym tradycje i zwyczaje 
świąteczne, oprócz ich wymiaru religijne-
go, pozwalają wracać pamięcią do cza-
sów młodości. To niezwykły czas, który 
jest okazją do zacieśnienia więzi rodzin-
nych, choćby w zwyczaju dzielenia się 
opłatkiem przy wigilijnym stole.  

Trzeba pamiętać, iż stół od za-
wsze był szczególnym meblem 
w każdej izbie. Jednoczył ludzi, był 
takim domowym ołtarzem. Stawiano 
go w kącie lub pod oknem, a na nim 
umieszczano przedmioty święte. 
Dlatego dawniej wieczerzę wigilijną 
spożywano nie przy stole a przy dzie-
ży – naczyniu, w którym wyrabia-
no chleb.  

By zrozumieć symbolikę 
i genezę zwyczajów i trady-
cji związanych ze świętami 
Bożego Narodzenia, warto 
wiedzieć, iż Wigilia to wiecze-
rza, która łączy ze sobą ele-
menty chrześcijańskie z elemen-
tami przedchrześcijańskimi. Radość 
z narodzenia Chrystusa z tradycyjnymi ele-
mentami charakterystycznymi dla uczty ku czci 
zmarłych. Takim elementem zaduszkowym jest 
chociażby symbolika pustego miejsca przy stole. 

W powszechnym rozumieniu mówimy o pustym 
miejscu dla zbłąkanego wędrowca, dla bezdom-
nego, a tak naprawdę w tradycji ludowej było 
to miejsce przeznaczone dla dusz zmarłych. 
Innymi śladami dawnych tradycji są inne, czę-
sto już zapomniane zakazy. I tak na przykład do 

stołu wigilijnego należało siadać i wsta-
wać od niego bardzo ostrożnie, by nie 
przepędzić dusz zmarłych, które na tę 
wieczerzę przybywają. Dla dusz zmar-

łych przodków zapalano tez świe-
ce, które umieszczano na choin-
kach. Symboliczne były również 
potrawy przygotowywane na 

wieczerzę. Taką szczególną potrawą 
znaną tylko we wschodniej części 

była kutia. 
Ważna była tez liczba potraw 

wigilijnych. Istnieje powszech-
ne przekonanie, że musiało 
być ich dwanaście, ze wzglę-
du na liczbę apostołów, albo 

ze względu na liczbę miesięcy. 
Tymczasem na Lubelszczyźnie, 
jak wspominają najstarsi 
mieszkańcy, powinna to być 
liczba nieparzysta – trzy, 
pięć, siedem. Trzeba pamię-
tać, iż z praktycznego punktu 
widzenia, trudno było dawniej 

na wsi przygotować aż dwana-
ście potraw. Pilnowano jednak, 

by produkty, z których je wykonywa-
no, pochodziły z lasu, pola, sadu, ogrodu i wody. 
Stąd na przykład na stole kompot z suszu, ryby, 
potrawy z grzybów, maku czy pszenicy.  

Wieczerza wigilijna to również czas, w którym 

Gawęda
o bożonarodzeniowych
zwyczajach 
KATARZYNA KRACZOŃ

Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie

młodszych dzieci, które najbardziej czekają na 
choinkę, na wieczerzę wigilijną i prezenty, 
po dorosłych, którym tradycje i zwyczaje 
świąteczne, oprócz ich wymiaru religijne-
go, pozwalają wracać pamięcią do cza-
sów młodości. To niezwykły czas, który 
jest okazją do zacieśnienia więzi rodzin-
nych, choćby w zwyczaju dzielenia się 
opłatkiem przy wigilijnym stole.  

Trzeba pamiętać, iż stół od za-
wsze był szczególnym meblem 
w każdej izbie. Jednoczył ludzi, był 
takim domowym ołtarzem. Stawiano 
go w kącie lub pod oknem, a na nim 
umieszczano przedmioty święte. 
Dlatego dawniej wieczerzę wigilijną 
spożywano nie przy stole a przy dzie-
ży – naczyniu, w którym wyrabia-

rza, która łączy ze sobą ele-
menty chrześcijańskie z elemen-
tami przedchrześcijańskimi. Radość 

stołu wigilijnego należało siadać i wsta-
wać od niego bardzo ostrożnie, by nie 
przepędzić dusz zmarłych, które na tę 
wieczerzę przybywają. Dla dusz zmar-

łych przodków zapalano tez świe-
ce, które umieszczano na choin-
kach. Symboliczne były również 
potrawy przygotowywane na 

wieczerzę. Taką szczególną potrawą 
znaną tylko we wschodniej części 

była kutia. 

wigilijnych. Istnieje powszech-

Tymczasem na Lubelszczyźnie, 
jak wspominają najstarsi 

widzenia, trudno było dawniej 
na wsi przygotować aż dwana-

ście potraw. Pilnowano jednak, 
by produkty, z których je wykonywa-

gospodarze nawiązywali szczególny kontakt 
ze swoimi zwierzętami, dlatego gospodarz 
zanosił do stodoły i obory kolorowy opła-
tek, którym dzielił się ze zwierzętami. 
Nie ze wszystkimi, ale z tymi, któ-
re były traktowane jak członkowie 
i żywiciele rodziny. Takim zwierzę-
ciem żywicielem była np. krowa. 
Zwierzętom zanoszono też resztki 
potraw wigilijnych. To kolejny znak, że 
w świętach, w radości z narodzenia Jezusa 
uczestniczy cały świat. 

Gospodarze wychodzili też do sadu 
i ogrodu. Był to powszechny, a zapomniany 
dziś zwyczaj pobudzania urodzaju. Polegał 
on na tym, że uderzano w pień drzewa 
i rozmawiano z nim, pytając czy będzie ro-
dzić. Czasami też przygotowywano specjalne 
powrósła ze słomy stanowiącej symbol płod-
ności i obwiązywano nimi drzewka. Tę słomę 
gospodarz przynosił też do izby, by upodobnić 
ją do betlejemskiej stajenki. Rozrzucał słomę 
po podłodze, albo przynosił specjalny snop, na 
Lubelszczyźnie nazywany królem, który ustawiał 
w rogu izby.

Ważnym atrybutem, bez którego dziś nie wy-
obrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia, jest  
choinka, która nie jest zwyczajem rdzennie pol-
skim, bo przywędrowała do nas wieś z Niemiec 
na początku XX wieku. Wcześniej pod powałą 
wieszano podłaźniczki albo pająki. Ozdabiano 
je światami, ozdobami wykonanymi z opłat-
ka. Z czasem, gdy pojawiły się choinki, zaczę-
to wykonywać proste, niewielkie ozdoby. Na 
Lubelszczyźnie popularne były te zrobione ze sło-
my: ptaszki, aniołki, rybki, dzwonki i in. Z bibuły 
robiono łańcuchy. Wieszano też elementy natu-
ralne w postaci orzechów, jabłek, czy szyszek. 
Na wschodzie pilnowano, aby na czubku choinki 
wisiał Mikołaj. W innych rejonach twierdzono, że 
na szczycie choinki powinien wisieć anioł, który 
spuszcza cukierki dla dzieci. Jedni zdobili choinkę 
czubem, inni gwiazdą symbolizującą gwiazdę be-
tlejemską. Choinka była drzewkiem, które miało 
komunikować świat ziemski ze światem pozaz-
iemskim. Śpiewano przy niej kolędy, tańczono, 
ale też kręcono samą choinką, by wprawiając ją 
w ruch i w ten sposób nadać bieg światu u progu 
Nowego Roku. Nie wszyscy wiedzą, iż obok zna-
nych do dziś kolęd o Bożym Narodzeniu, śpiewa-
no również tzw. kolędy życzące. Były to kolędy 

dedykowane poszczególnym członkom rodzi-
ny, w których pojawiały się życzenia. Taką 

najbardziej znaną kolędą życzącą, była 
kolęda o gospodarzu, który wyszedł 

w pole i orał złotym pługiem.
Zwieńczeniem wieczerzy wigi-

lijnej była Pasterka. W tej szcze-
gólnej mszy uczestniczyli wszyscy 

domownicy. Po niej robiono różne 
psoty, np. zdejmowano furtki, malowa-

no okna a czasem nawet wóz drabiniasty 
mógł się pojawić na dachu. Zazwyczaj robio-

no to w domach, w których były panny. Był 
to jednak dla niej dobry znak. Mawiano, 
że gdzie ukradną furtkę, tam panna tego 

roku wyjdzie za mąż. Wróżby pojawiały się 
już wcześniej, przy stole wigilijnym, gdy po 
długości wyciągniętych spod obrusa słomek 
przepowiadano długość życia czy zamążpój-

ście. Ciekawą zabawą było podrzucanie kutii 
do sufi tu. Liczono potem liczbę przyklejonych 
ziaren i na ich podstawie wróżono, jaki będzie 
urodzaj na zboże.

Boże Narodzenie świętowano głównie w gro-
nie rodzinnym. Zaczynał się wtedy czas kolę-
dowania, czyli wspólnego śpiewania kolęd i od-
wiedzania przez kolędników domów w całej wsi. 
Lubelszczyzna jest bardzo bogata w różne wido-
wiska kolędnicze, począwszy od Herodów, czyli 
widowisk o rozbudowanej fabule, a skończywszy 
na oracjach wygłaszanych przez małych chłop-
ców nazywanych Szczodrakami. Chodzono także 
z żywymi zwierzętami, np. z kozą, z konikiem, 
które przy tej okazji wprowadzano do domu. 
Kolędnicy przychodzili, aby winszować, skła-
dać życzenia, zapewnić gospodarzom, domowi 
szczęście na przyszły rok. Pannom wróżono za-
mążpójście, gospodarzowi urodzaj. Co ważne, 
każdy kolędnik musiał otrzymać kolędę, czyli dar. 
Samo słowo kolęda, w naszym powszechnym ro-
zumieniu oznacza pieśń o Bożym Narodzeniu, 
ale kolędą nazywano też życzenia, które były 
składane i dary, które kolędnicy otrzymywali. 
Było to przede wszystkim jedzenie, starszych 
kolędników częstowano alkoholem, współcześnie 
są to zazwyczaj pieniądze. Zwyczaj kolędowania 
utrzymywał się do Trzech Króli, z czasem został 
on wydłużony do 2 lutego, do święta Matki Bożej 
Gromnicznej.

gospodarze nawiązywali szczególny kontakt 
ze swoimi zwierzętami, dlatego gospodarz 
zanosił do stodoły i obory kolorowy opła-
tek, którym dzielił się ze zwierzętami. 

Zwierzętom zanoszono też resztki 
potraw wigilijnych. To kolejny znak, że 
w świętach, w radości z narodzenia Jezusa 

Gospodarze wychodzili też do sadu 
i ogrodu. Był to powszechny, a zapomniany 
dziś zwyczaj pobudzania urodzaju. Polegał 
on na tym, że uderzano w pień drzewa 
i rozmawiano z nim, pytając czy będzie ro-
dzić. Czasami też przygotowywano specjalne 
powrósła ze słomy stanowiącej symbol płod-

dedykowane poszczególnym członkom rodzi-
ny, w których pojawiały się życzenia. Taką 

najbardziej znaną kolędą życzącą, była 
kolęda o gospodarzu, który wyszedł 

domownicy. Po niej robiono różne 
psoty, np. zdejmowano furtki, malowa-

no okna a czasem nawet wóz drabiniasty 
mógł się pojawić na dachu. Zazwyczaj robio-

no to w domach, w których były panny. Był 
to jednak dla niej dobry znak. Mawiano, 
że gdzie ukradną furtkę, tam panna tego 

roku wyjdzie za mąż. Wróżby pojawiały się 
już wcześniej, przy stole wigilijnym, gdy po 
długości wyciągniętych spod obrusa słomek 
przepowiadano długość życia czy zamążpój-



Zachęcam do wspólnego śpiewania kolęd w gronie najbliższych. Nie ma lepszej okazji, nie 
ma lepszego czasu, by wyrwać się z kręgu wokalnej niemocy, którą ująć można słowami 

„Nie śpiewam, bo nie umiem. Nie potrafi ę, bo nie próbuję śpiewać.”. Cóż, że głos niećwiczony. Gdzie 
się ośmielić, jeśli nie w otoczeniu rodziny? 

Namawiam, bo sam rozkochany jestem w naszych kolędach i pastorałkach, od małego zachęcany 
przez tatę do wspólnego rodzinnego śpiewu. Zdzieramy tedy gardła zgodnie ze zwyczajem - od Wigilii 
począwszy po niedzielę Chrztu Pańskiego. Śpiewamy owe pieśni pełne radości i wesela, pełne poufa-
łości w opowiadaniu o narodzinach Syna Bożego. I te spod piór szlachetnych zrodzone, jak „W żłobie 
leży” Piotra Skargi czy „Bóg się rodzi” i „Bracia patrzcie jeno” Franciszka Karpińskiego, i te równie 
piękne, których autorów przez wieki zapomniano. 

Proponuję tedy, czytelnikom EKOgadki kolędę, której śpiew mnie samemu przynosi wiele uciechy. 
Kolędę, w której sekundować będziemy ptasim zastępom uradowanym narodzinami Jezusa. Kolędę 
dziś nieco zapomnianą, a przecież obecną wśród nas od drugiej połowy XVIII wieku. Cieszyli się nią 
śpiewając w fi lmie „Włóczęgi” Szczepko i Tońko, cieszmy się i my…

Odwagi…

PTASIA KOLĘDA
Zaśpiewajmy ją razem!

ADAM PRZYSTUPA
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W dzień Bożego narodzenia,
Radość wszystkiego stworzenia:
Ptaszki do szopy zlatują,
Jezusowi przyśpiewują

Słowik zaczyna dyszkantem,
Szczygieł mu dobiera altem,
Szpak tenorem krzyknie czasem,
A gołąbek gruchnie basem.

Wróbel ptaszek nieboraczek,
Uziąbłszy śpiewa jak żaczek:
Dziw nad dziwy, dziw nad dziwy,
Narodził się Bóg prawdziwy.

A mazurek z swoim synem
Tak świergocze za kominem;
Cierp cierp cierp cierp, miły Panie,
Póki ten mróz nie ustanie.

W dzień
Bożego
Narodzenia

I żurawie w swoje nosy,
Wykrzykują pod niebiosy:
Czajka w górę podlatuje,
Chwałę Bogu wyśpiewuje.

Sroka wlazłszy na jedlinę,
Odarła sobie łysinę:
I choć gołe świeci czoło,
Gwarzy jednak dość wesoło.

Kur na grzędzie krzyczy wszędzie:
Wstańcie ludzie bo dzień będzie,
Do Betleem pospieszajcie
Boga w ciele oglądajcie.



Zimowy Lublin
Leona Wyczółkowskiego
ADAM PRZYSTUPA

Powiadają, że trudno wskazać pośród polskich malarzy drugiego, który by malował z taką łatwo-
ścią. Z taką biegłością żonglował techniką, manierą czy motywem. Urodzony w Hucie Miastkowskiej, 
uczęszczający do szkoły w Kamionce pod Lubartowem, studiujący w Warszawie, Krakowie i Monachium, 
bawił się Leon Wyczółkowski (1852-1936) sztuką. Jako uczeń Wojciecha Gersona i Jana Matejki roz-
poczynał od malarstwa historycznego i rodzajowego. Z czasem począł flirtować z impresjonizmem, 
symbolizmem czy postimpresjonistycznym realizmem. Osiągnąwszy mistrzostwo w malarstwie olej-
nym, sięgał po akwarele, pastele, by wreszcie oddać się grafice, a w szczególności litografii.

Latem 1918 roku przyjechał Wyczółkowski do Lublina. Efektem tego pobytu jest teka graficz-
na „Lublin. Wyczółkowski 1918/19” zawierająca 17 autolitografii, pośród których znajdują się dwie 
prace przedstawiające Lublin w zimowej scenerii. Prace, kto wie, czy nie najbardziej nastrojowe. 
Oto zaśnieżona Brama Krakowska i kościół św. Wojciecha. Z lekka rozmyte w zamglonym powietrzu, 
w śnieżnym pyle porywanym wiatrem, nieco senne, bajkowe…
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To może stereotypowe pytanie, ale – jak 
to się zaczęło? Co sprawiło, że usiadł pan 
na motocyklu żużlowym. Stryj Stefan Kępa 
- reprezentant Polski, żużlowiec LPŻ Lublin 
a potem Stali Rzeszów?

Wielu ludzi tak to kojarzy, ale absolutnie 
nie. Nikt mnie do żużla nie namawiał. Pochodzę 
z Polanówki, wioski koło Lublina. Tam moim są-
siadem był śp. Czesiek Czobot. Razem biega-
liśmy z kijem za obręczą od roweru. Któregoś 
dnia – miałem wtedy szesnaście lat - powiedział 
mi, że jest egzamin do szkółki żużlowej. Jak każ-
dy młody chłopak chciałem na czymś jeździć, 
była we mnie pasja do motoryzacji, więc się 
zgłosiłem. Razem ze mną ponad 100 adeptów. 
Egzamin sprawności na motocyklu crossowym 
odbywał się przy ul. Kresowej. Na próbie wykrę-
ciłem najlepszy czas i pan Rysio Bielecki mnie 
zaakceptował. Treningi zaczęliśmy od kwietnia 
a 10 października tego samego roku zrobiłem 

licencję.  I tak w 1976 roku to się zaczęło. 
Pamięta pan pierwsze zawody - 

Młodzieżowy Puchar PZMot.?
Nie pamiętam czy to było w Lublinie czy 

Rzeszowie. Kilka punktów zdobyłem. Na pewno 
towarzyszyła mi trema, stres, pytanie „co to się 
będzie działo”. Na treningach jeździłem sam albo 
w parze z kolegą. I oto wreszcie staję pod taśmą, 
są przeciwnicy, jest sędzia, ludzie patrzą. Wtedy 
czuje się już na sobie odpowiedzialność i presję.  

Później był debiut w lidze, mecze 
z Wybrzeżem Gdańsk…

Tego dnia Zenek Plech pierwszy raz startował 
w Gdańsku w barwach Wybrzeża, ja zaś pierwszy 
raz w lidze. 

Z takim pierwszym meczem w lidze wią-
że się chrzest?

Chrzest jest przy każdych, pierwszych zawo-
dach. Tadzio Berej rękę ma ciężką, jak uderzył 
to cztery litery pękały. Stacho Nocek, świętej 

O kolejach życia sportowca, sukcesach, ale i trudach, rozmawia-

my z panem Markiem Kępą, legendą lubelskiego speedway’a, 

wielokrotnym reprezentantem Polski, kapitanem „srebrnej dru-

żyny” Motoru Lublin, która w 1991 roku zdobyła Drużynowe 

Wicemistrzostwo Polski.

Wszystko okupiłem
ciężką pracą

WYWIAD

pamięci, jako że rękę miał małą, to bił łyżwą. 
Tą stalową łyżwą, na której jeździmy. Nie można 
było później usiąść. Parzyło.

Na sukcesy nie trzeba było długo cze-
kać. Pierwsze przyszły już w 1979 roku 
– drugie miejsce w młodzieżowych roz-
grywkach o Brązowy Kask, pierwszy fi -
nał Indywidualnych Mistrzostw Europy 
Juniorów. W następnych latach przyszły 
kolejne, by wymienić tylko najważniejsze: 
zwycięstwo w Brązowym Kasku w 1980r, 
drugie miejsce w Srebrnym Kasku w 1980r., 
trzecie miejsce w Złotym Kasku w 1980 r. 
wicemistrzostwo Polski juniorów w 1981 r., 
drużynowe wicemistrzostwo Polski w 1991 
r., liczne występy w reprezentacji narodo-
wej w indywidualnych i drużynowych mi-
strzostwach świata. 

Najważniejsze to dziękować Bogu, że pomimo 
tylu złamań chodzę o własnych siłach. A co 
do sukcesów? Gdyby wówczas – tak 
jak to jest dzisiaj w przypadku 
każdego chłopaka, w którym 
widać jakiś błysk talentu – 
znalazł się i zaopiekował 
mną jakiś menedżer, to zro-
biłbym dużo, dużo większe 
wyniki. Dziś młodzi zawod-
nicy mają wszystko poda-
ne na tacy. Wtedy sam mu-
siałem pracować na siebie. 
Czasy były takie, że aby kupić 
linkę czy tarczki do sprzęgła od-
kładaliśmy diety, które dostawali-
śmy podczas wyjazdów z kadrą narodową. 
Jedzenie zabieraliśmy ze sobą z domu. 

Na pierwszy ćwierćfi nał Mistrzostw 
Europy Juniorów jechał pan pociągiem…

Kiedy otrzymałem z Polskiego Związku 
Motorowego nominację do startu w Mistrzostwach 
Europy Juniorów, poprosiłem śp. Jana Demczuka, 
wiceprezesa Motoru Lublin, żeby użyczył mi ja-
kiegoś Żuka. Usłyszałem, że nie ma takiej moż-
liwości. W klubie ważniejsza była wtedy piłka 
nożna. „Chcesz to jedź, nie chcesz to nie jedź”. 
Zabrałem ze sobą dwa motocykle. Trzeba było 
poodkręcać kierownice, bo ani w przedziale, ani 
na korytarzu w pociągu nie można było się z nimi 
pomieścić. Poprosiłem o pomoc kolegę z dru-
żyny, Andrzeja Gąbkę i pojechaliśmy. Nie było 
bezpośredniego połączenia z Lublina do Leszna, 

więc jakby tego było mało mieliśmy przesiadkę 
w Poznaniu. Wreszcie dotarliśmy do Leszna. Po 
biegu dodatkowym wygrałem te całe zawody 
i w nagrodę dostałem… jeszcze jeden motocykl. 
I teraz z tymi trzema motocyklami z powrotem 
do Lublina pociągiem. Tak to bywało. Zresztą wy-
prawa do Leszna nie była wyjątkiem. Pociągiem 
jechałem też do Rumunii na zawody o Puchar 
Pokoju i Przyjaźni. Komu teraz by się tak chciało? 
Dzisiaj zawodnik musi mieć samochód, mechani-
ków. Ja byłem zdany sam na siebie. 

W 1980 r. po raz drugi awansował pan do 
fi nału Indywidualnych Mistrzostw Europy. 
W niemieckim Pocking zajął pan szóste 
miejsce. Jeśli przyjrzymy się liście starto-
wej tych zawodów, to okaże się, że star-
towali tam późniejsi medaliści mistrzostw 
świata – Erik Gundersen, Tommy Knudsen, 
Shawn Moran, Denis Sigalos czy Antoni 

Kasper…
W Pocking, tak naprawdę byłbym 
drugim wicemistrzem Europy, 

gdyby nie sytuacja, która zda-
rzyła się w biegu decydu-
jącym o rozdziale medali. 
Tor, na którym odbywały 
się zawody był czerwony, 
twardy. Przy krawężniku 
zrobiła się tzw. smuga - 
pas, po którym lepiej jest 

jechać na lekko poddartej, 
zerwanej oponie, która więk-

szą płaszczyzną przykleja się do 
toru. Zostawiłem sobie taką oponę 

z poprzedniego biegu. Wyjeżdżamy do 
kolejnego wyścigu i dosłownie w tym momen-
cie zaczyna padać deszcz. Mamy dwie minuty 
do startu a warunki na torze zmieniają się dia-
metralnie. Dziś to kwestia sekund, mechanicy 
przekładają całe koło.  Ale wtedy nie było szans 
zmienić opony, tym bardziej, że byłem sam. 
I tak zamiast przyjechać pierwszy, gdzie mo-
głem wygrać ten wyścig, przyjechałem czwarty. 
Zdobyłem 9 punktów i zająłem 6 miejsce, a mo-
głem być drugim wicemistrzem Europy. Dziś jest 
zupełnie inaczej. W tym roku, podczas zawodów 
o Srebrny Kask upadł Oskar Bober. Rama moto-
cykla skrzywiona, niektórzy rozłożyli ręce. Mówię 
„dawaj klucze”. Raz, dwa wymontowaliśmy do-
bry silnik z uszkodzonego motocykla i wsta-
wiliśmy do drugiego. Troszkę przedłużyło się 
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równanie toru i zdążyliśmy przełożyć dwa silniki 
w przeciągu 5 minut. Wydawało się niemożliwe, 
ale jak się chce, to się zrobi. Oczywiście trzeba 
też odpowiednio pokierować, zmobilizować ludzi 
do akcji, a nie stanąć i założyć ręce. Wszystko da 
się zrobić. 

W 1981 r. w finale kontynental-
nym Indywidualnych Mistrzostw Świata 
w Pradze zajął pan ósme miejsce. Do fina-
łu światowego awansowało pięciu najlep-
szych. Rok później, gdy finał kontynentalny 
rozgrywany był w Lesznie, wydawało się, 
że tym razem nic nie stanie na drodze do 
spełnienia marzeń. Zwłaszcza po pierw-
szym wygranym wyścigu…

Była szansa. Wtedy, jako mechanik towa-
rzyszył mi Krzysio Góral. Byłem dobrze przy-
gotowany. W pierwszym biegu miałem najcięż-
szych rywali: Edward Jancarz, Czech Ales Dryml 
i Rosjanin Wiktor Kuźniecow. Strzeliłem ze startu 
i wygrałem. Może było we mnie takie myślenie 
„wygrałem najcięższy bieg”, może się za pewnie 
poczułem? Potem już tak dobrze nie było. Może 
gdyby mnie ktoś ostudził w tych emocjach, by-
łoby inaczej? Dlatego, tak jak mówiłem gdyby 
w tamtych czasach był ktoś, kto by się mną za-
opiekował, podał rękę, pomógł, podpowiedział 
na pewno by było wiele, wiele lepiej.

Starty w reprezentacji Polski to wiel-
kie przeżycie, zwłaszcza dla młodego 
chłopaka…

Gdy pierwszy raz dostałem plastron z pol-
skim godłem - startowałem wtedy w Pucharze 
Pokoju i Przyjaźni ze Stasiem Kępowiczem - pra-
wie z tym plastronem spałem. Czyściutki, wypra-
ny, wymyty szczoteczką. To było dla mnie coś 
nie do opisania. Wielki zaszczyt, że taki mały 
chłopak może reprezentować Polskę na arenie 
międzynarodowej.

Starty w reprezentacji to wówczas rów-
nież rzadka okazja do zwiedzania świata…

Wszystko zależało od kierownika ekipy. Pan 
Józef Olejniczak czy Bronisław Ratajczyk to byli 
ludzie, którzy chcieli nam pokazać trochę tego 
innego świata. Pamiętam pojechaliśmy kie-
dyś na zawody do Austrii. Miałem wtedy 18 lat 
i nigdy nie byłe na zachodzie. Chodziliśmy po 
tych ulicach. Wszystko podświetlone, kolorowe. 
Oczy mieliśmy jak pięć złotych. Dzięki temu, 
że uprawiałem żużel zwiedziłem kawał świata 
łącznie z Australią i Nową Zelandią. Poznałem 

dużo różnych ludzi, z którymi do dziś utrzymu-
ję kontakty. Za granicą spotkałem też wielu na-
szych rodaków. Piękna sprawa. Dzisiaj możemy 
jeździć wszędzie, to tylko kwestia pieniążków. 
Kiedyś nie było takiej możliwości. Nikt w domu 
nie miał paszportu. Mój leżał w Polskim Związku 
Motorowym w Warszawie. Pamiętam takie zawo-
dy, bodajże półfinał kontynentalny Drużynowych 
Mistrzostw Świata w Slany w Czechosłowacji. 
Dostałem powołanie do kadry i PZMot. chciał, że-
bym pojechał wcześniej i wziął udział w treningu. 
Działacze klubu powiedzieli kategoryczne „nie”. 
Ważniejszy był mecz ligowy, jeśli dobrze pamię-
tam ze Śląskiem Świętochłowice. Wygraliśmy 
to spotkanie a ja musiałem pomyć po zawo-
dach motocykle, wszystko przygotować i ruszać 
w drogę. Zbiórkę mieliśmy w Zakopanem, ale 
zanim tam dotarłem, musiałem jeszcze pojechać 
do Warszawy, do jednego z działaczy by odebrać 
paszport. Pamiętam nad ranem dojeżdżając do 
Zakopanego omal nie wpadłem w przepaść. Po 
prostu zmęczenie. Koledzy pojechali do Slany 
a ja dołączyłem na drugi dzień. Awansowaliśmy 
wtedy do finału a ja zrobiłem 9 punktów.  Plech, 
Jankowski, Jancarz, to była paczka. Długo moż-
na by historie opowiadać…

Lubelskim kibicom najmocniej w pamięci 
zapisała się srebrna drużyna z 1991 roku…

Zgadza się. Mieliśmy szansę na mistrzostwo 
Polski. Niedużo brakowało… 

W tamtym sezonie był mecz, który prze-
szedł do legendy. Mecz w Gorzowie, kiedy 
Hans Nielsen przyjechał bez sprzętu i jeź-
dził na pana motocyklu…

Zawsze starałem się i do dzisiaj staram się 
mieć wszystko przygotowane, dopasowane, ale 
patrząc na Hansa… to jest dla mnie człowiek z in-
nej planety. Dla niego nie miało znaczenia, na 
co siadał. Spytał się czy może pożyczyć moto-
cykl. Mówię „bardzo proszę”, jak to w drużynie 
czy to Nielsen czy Głogowski, każdemu w potrze-
bie pożyczałem motocykle. On sobie dopasował 
sprzęgło, siadł na motor i… zrobił osiemnaście 
punktów, komplet i najlepszy czas.  Koło w górę 
i tyle. Można? Można.

Jak pan go wspomina?
Kontakt mamy do dzisiaj. Bywa w domu 

u mnie, u mojego syna Kuby. Nie ma większe-
go dżentelmena jak Hans. Dla niego słowo jest 
droższe od pieniędzy. Drugiego takiego nie 
ma. Z każdym porozmawia. Zawsze grzecznie, 

uprzejmie. Nie ma w nim gwiazdorstwa, bufo-
niarstwa. To był i jest skromny i poukładany 
chłopak.

W mojej pamięci pozostał szczególny 
wyścig, w którym w 1995 r. jechaliście pa-
nowie przeciwko sobie…

Hans Nielsen startował już w Pile a to był ostat-
ni bieg, który decydował o wyniku meczu Motoru 
z Polonią. Tak jak zawsze każdy chce wygrać.  
Pamiętam, miałem wtedy czwarty tor, Hans stał 
na trzecim. A z nim wygrać start… To był kozak 
nad kozaki... Przypilnowałem wszystko, wybra-
łem koleinę. Udało mi się „kopnąć” spod taśmy 
tak, że zdążyłem go „założyć”. Później musiałem 
konsekwentnie go pilnować, bo wiadomo, jaki to 
był zawodnik. Nie było dla niego straconej po-
zycji. Przez cztery okrążenia nie dałem mu się 
rozpędzić, bo wiedziałem, że gdybym mu na to 
pozwolił, minąłby mnie jak furę z sianem. Nie 
chciałem go wsadzić w płot, nie. Dyskretnie go 
blokowałem. I tu wracamy do tego, o czym już 
mówiłem. To jest gość, nie ma drugiego takiego. 
Po wyścigu podjechał, podziękował za walkę, po-
gratulował. Uniósł kciuk do góry – „byłeś lepszy”. 
W ten sposób uratowałem wtedy remis. Ale z nim 
było tak zawsze. Nigdy na nikogo nie wrzeszczał. 
Pamiętam mecz z Zieloną Górą, gdy go na to-
rze trochę poturbowali. Niektórzy w takich sy-
tuacjach ręce składają do bicia. Hans wszystko 
załatwiał w elegancki sposób. Tak jak jeździł na 
torze, tak samo rozmawiał z ludźmi. Prawdziwy 
profesor. Gość, który w każdej sytuacji potrafi się 
zachować. 

Sport to też kontuzje. W jednym z wy-
wiadów powiedział pan, że gdyby zliczyć 
wszystkie ubytki na zdrowiu trzeba by było 
już zdać dowód osobisty…

Już pewnie ze dwa razy. 
Przypomina mi się lipiec 1990 roku i zbli-

żający się wówczas finał Indywidualnych 
Mistrzostw Polski w Lublinie…

To była niepowtarzalna szansa. Ja jechałem, 
„szafa chodziła”. Finał miałem na własnym to-
rze w niedzielę, a w czwartek zaprosili mnie do 
Gdańska na jakiś turniej towarzyski. Chciałem 
jeszcze potrenować, mieć kontakt z motocyklem, 
objeżdżenie. Podczas tych zawodów, któryś z ko-
legów tak wepchnął mnie w bandę, że doznałem 
kontuzji dłoni. Nie było możliwości wystartować 
w niedzielnym finale, a miałem go na tacy. Ale 
tak to jest. Nikogo w tym momencie nie winię. 

Broń Boże do nikogo się nie porównuję, nie ma 
między nami skali porównawczej, ale tak jak 
w przypadku Tomka Golloba czy Roberta Kubicy, 
każdy kto uprawia sport, chce się doskonalić, 
chce startować. Nie ma na to reguły. Gdybyśmy 
wiedzieli, co nas czeka, to byśmy czasem nie wy-
chodzili z domu.

Żużlowcy to twardzi ludzie…
W meczy z Ostrovią Jacek Bruchaiser, tak 

mnie wyprowadził pod bandę, że lewa noga była 
wykręcona pod kątem 90 stopni. Na łukach sta-
li gracarze, którzy podrównywali nawierzchnię 
toru. Jeden podleciał do mnie szarpie, mnie za 
tę nogą, a ja wrzeszczę. Potem zwieźli mnie do 
budynku klubowego, do pokoiku gdzie opatrywał 
mnie lekarz. Ściągają, drą ze mnie te buty a tu 
złamana kość strzałkowa, kość piszczelowa, to-
rebka stawowa uszkodzono, no katastrofa. Ale 
Witek Zwierzchowski, niech z Bogiem spoczywa, 
to był prawdziwy psycholog, prawdziwy trener. 
Ja tu z bólu się zwijam, a on pochylił się nade 
mną i mówi „Marek, pojedziesz jeszcze biega?”. 
Po miesiącu poleciałem z tą noga w gipsie, z bla-
chami na test-mecze do Anglii.
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Kibice postrzegali trenera Witolda 
Zwierzchowskiego, jako osobę, która w wy-
jątkowy sposób potrafiła rozgrywać mecze 
pod względem taktycznym…

Potwierdzam, wielki psycholog i strateg. 
Zawsze na spokojnie, zawsze z kamienną twa-
rzą. Tak jak prawdziwy pokerzysta - a trochę grał 
w pokera - rozgrywał te mecze. Wiele rzeczy od 
niego się nauczyłem. Przede wszystkim by mniej 
mówić, a więcej robić. 

Sport to też przyjaźnie…
Zdecydowanie tak. Stara paczka z kadry na-

rodowej: Andrzej Huszcza, Zenek Plech, Romek 
Jankowski, Wojtek Żabiałowicz, Rysio Romaniak, 
Boguś Nowak, Jurek Rembas i wielu innych 
chłopaków. Co roku robimy takie spotkania, 
co roku czekają nas nocne rozmowy Polaków. 
Niekończące się wspomnienia. Można opowiadać 
godzinami. To jest piękne…

Ale żużel się zmienił…
Żużel się zmienił. To nie jest już jazda na łok-

cie, to jest jazda na paznokcie. Nie ma odpusz-
czania do samej mety, bo walka jest do ostatnich 
metrów, centymetrów. Tak jak w tym roku w me-
czu z Rybnikiem decydującym o naszym wejściu 
do Ekstraklasy. 

Sukcesy sportowe to jedno, ale pan po-
trafił znaleźć swoje miejsce w życiu, także 
po zakończeniu kariery sportowej…

Tak jak rodzice wychowają dzieci, przenio-
są na nich swoje wartości, wskażą drogę, tak 
te dzieci będą postępowały. To naprawdę się 
przekłada. Mieszkaliśmy na wsi, w Polanówce 
koło Lublina. Było nas sześcioro, trzy dziewczy-
ny, trzech chłopaków. Ojciec i mama od małego 
uczyli nas pracy, uczyli nas odpowiedzialności. 
Wszyscy byliśmy rzuceni na głęboką wodę. Nie 
wstydzę się tego. Po zdaniu egzaminu na licen-
cję żużlową dostałem przydzielone przez klub 
miejsce w hotel pracowniczym przy Fabryce 
Samochodów Ciężarowych. Tam mieszkaliśmy 
w czteroosobowym pokoju. Trzeba było się ja-
koś ratować. Samemu gotować, samemu prać. 
To wszystko, co wyniosłem z domu – porządek, 
dyscyplinę, przeniosłem na sport. Z zawodów 
z odległego o 700 km Gorzowa wracało się do 
Lublina o 4.00 rano. Ja na stadionie byłem już 
o 7.30 by umyć kombinezon, motocykle. Do je-
denastej wszystko było zrobione. Koledzy przy-
chodzili koło południa, potem kawka, rozmowa. 
To uporządkowanie i praca, przyniosły jakiś tam 

efekt. Lepszy, gorszy. W latach dziewięćdziesią-
tych, gdy budowałem firmę, do domu wracałem 
o godz. 21.00. Wykąpałem się, nałożyłem dres 
i jeszcze osiem-dwanaście kilometrów biegałem 
po to żeby być sprawnym. Do dzisiaj to robię – 
biegam, jeżdżę rowerem. Mam sześć dych, ale 
jeszcze bym usiadł na motocyklu i pojechał. 

Na torze ścigał się też jeden z pana sy-
nów, Kacper. 

Od małego jeździł z sukcesami na motocrossie. 
Niedawno zmarły pan Zbigniew Matysiak – pięk-
na postać: partyzan, więzień Zamku Lubelskiego, 
zawodnik i trener – prowadził Kacpra od piątego 
roku życia. Później Kuba zaciągnął go na żużel. 
Pomyślałem, niech spróbuje. Dosłownie po kilku 
treningach, pojechałem z nim do Częstochowy 
i był najlepszy na egzaminie. Robił błyskawicz-
ne postępy. Zdobywał punkty w lidze, wygry-
wał wyścigi. Aż do Młodzieżowych Mistrzostw 
Polski Par Klubowych w Bydgoszczy. W pierw-
szym wyścigu upadł po kolizji z Krzysztofem 
Buczkowskim. Mimo kasku miał szczękę złama-
ną w czterech miejscach. To wszystko działo się 
na moich oczach. Bogu dziękować, że chłopak 
normalnie funkcjonuje. Zawody były w czwartek, 
a chirurg szczękowy miał się zjawić w szpitalu 
w Bydgoszcz dopiero w poniedziałek. Poprosiłem 
o znieczulenie dla syna, wypisałem go na własną 
odpowiedzialność i w drogę. O pierwszej był już 
na stole operacyjnym. Operacja trwała siedem 
godzin. Wykonano trzy przeszczepy z kości bio-
drowej. Kiedyś oglądamy Grand Prix, a Kacper 
mówi „Tato, gdyby nie wypadek, to ja bym tu 
dzisiaj jeździł”. Miał papiery na jazdę…

Trudniej jest patrzeć z boku, niż samemu 
ścigać się po torze?

Te ostatnie zawody z Rybnikiem bardziej 
przeżywałem niż własne starty. Nawet siedząc 
w polewaczce przed czternastym biegiem czułem 
dużą odpowiedzialność. Walka o awans, o efekt 
tych ostatnich dwóch lat. 

Dziękując za rozmowę, zapraszamy 
wszystkich na nadchodzące mecze Motoru 
Lublin w Ekstralidze żużlowej. 

Bezwzględnie. Zapraszam na zawody 
i pozdrawiam cały żużlowy Lublin. Pamiętajmy, 
Lublin to żużel. 

ADAM PRZYSTUPA

Jerzy Wasowski i Jeremi Przybora tworząc „Kabaret Starszych Panów” wznieśli kabaret lite-
racki na poziom do dziś niedostępny dla innych autorów. Co ciekawe, gdy na ekranach telewizorów 
16 października 1958 roku pojawił się pierwszy odcinek cyklu zatytułowany „Popołudnie Starszych 
Panów” autor tekstów Jeremi Przybora liczył sobie niespełna 43 lata, zaś ozdabiający je melodią Jerzy 
Wasowski lat 45. Zda się niewiele, jak na „starszych” panów, choć właśnie takimi zapisali się w naszej 
pamięci. 

Mianem „szarej eminencji” zwykliśmy określać osobę mającą nieformalny wpływ na podej-
mowanie ważkich decyzji. Skąd ów tytuł? Od szarego koloru habitu, który ubierał kapucyn François 
Joseph Le Clerc du Tremblay OFM Cap. znany, jako Ojciec Józef (1577 -1638). Francuski duchowny, 
pisarz i poeta był powiernikiem i osobistym doradcą kardynała Richelieu. Inspirował i współtworzył 
francuską politykę zagraniczną czasów wojny trzydziestoletniej oraz siatkę szpiegowską kardynała 
w Europie. Jego niezrealizowanym projektem była nowa krucjata przeciwko Turkom, która na począt-
ku XVII stulecia miała wyruszyć z Polski na Konstantynopol. 

Kto jest największym producentem opon na świecie? Jeżeli weźmiemy pod uwagę nie udział 
w rynku czy wielkość przychodów, ale ilość wyprodukowanych opon będzie nim… LEGO. W tym 
względzie opieramy się na danych z roku 2011, kiedy LEGO wyprodukowało 318 mln opon rocznie, 
a zajmujące drugą pozycję firma Bridgestone, raptem 190 mln. Pierwszą gumową oponę duński pro-
ducent klocków wypuścił na rynek w roku 1962.

Najdłuższa przygotowana narciarska trasa na świecie znajduje się we Francji i liczy 17 ki-
lometrów. Alpejski „maraton” prowadzi z Dôme de la Lauze we francuskim ośrodku Les 2 Alpes do 
wioski Mont de Lans. Siłą rzeczy jest to również trasa o największej różnicy wysokości liczącej 3 568 
m. Dla porównania, najdłuższa trasa zjazdowa w Polsce z Kasprowego Wierchu przez Kocioł Gorycz-
kowy do Kuźnic liczy 5 400 m przy różnicy wysokości 927 metrów.

Czy kawalerzyści mogą wziąć do niewoli okręt? Pytanie tylko na pozór absurdalne. Nocą 
z 23 na 24 stycznia 1794 roku podpułkownik Louis Lahure poprowadził 8 pułk francuskich huzarów 
do ataku w holenderskim porcie Den Helder. W ściętej lodem Zatoce, opodal wyspy Texel stało 14 
uwięzionych przez mróz holenderskich okrętów. Owinąwszy końskie kopyta szmatami by nie czynić 
hałasu, oddział huzarów zbliżył się do nich w ciemnościach nocy. Każdy z huzarów wiózł za swymi 
plecami piechura z 15 pułku. Tym sposobem jedyny raz w historii kawaleria wzięła do niewoli 14 
okrętów zdobywając przy tym imponującą ilość 850 dział.

„Grzeczność na co dzień” autorstwa Jana Kamyczka, to wielokrotnie wznawiane kompendium 
wiedzy o zasadach dobrego wychowania. Książka była pokłosiem tekstów ukazujących się od styczna 
1947 roku na łamach „Przekroju” z inicjatywy Jerzego Waldorffa. Jan Kamyczek to… jeden z pseu-
donimów Janiny Ipohorskiej (1914 – 1981), absolwentki ASP w Warszawie, dziennikarki oraz… sce-
narzystki pierwszego polskiego serialu kryminalnego w reżyserii Stanisława Barei „Kapitan Sowa na 
tropie”. Próżno dziś szukać „Grzeczności na co dzień” w księgarniach. Zainteresowanym pozostają 
ginące (jak grzeczność) antykwariaty…

RZECZY
POMIESZANIE
Czasem ważnych, czasem błahych, czasem intrygujących,

ale zawsze prawdziwych… 

ADAM PRZYSTUPA



Ryby
niewigilijne 

W ŚWIECIE ZWIERZĄT      ADAM LESIUK

Rysunki - Marek Kołodziejczyk,
ilustrator dzikiej przyrody,

www.marek-kolodziejczyk.pl

Dla kolacji wigilijnej najważniejsze ryby to karpie, szczupaki, pstrągi i przede wszystkim śledzie, 
które cieszą nas i nasze podniebienia. Mówi się, że ryby głosu nie mają, ale kto wie co mogłoby się 
wydarzyć przy wigilijnym stole gdyby jeszcze żyły. Zwłaszcza co by powiedziały te, których jest już 
coraz mniej i są gatunkami bardzo zagrożonymi. W tym miejscu warto wspomnieć o tych których 
nigdy nie zjemy i „na żywo” tak łatwo nie zobaczymy. Jest ich spora liczba, a należą do nich między 
innymi piskorz i śliz. 

Pierwsza z nich piskorz (Misgurnus fossilis) to gatunek słodkowodnej ryby z rodziny pisko-
rzowatych występującej w całej Europie poza Skandynawią, Wyspami Brytyjskimi i Krymem. Do 
zamieszkiwania wybiera wody słabo natlenione tj.: rowy melioracyjne, starorzecza czy stawy gdzie 
może spędzać dzień ukryty przy dnie. Ciekawą cechą jest to, że przy gwałtownej zmianie ciśnienia 
pływa tuż przy powierzchni wody. Wyjęty z wody wydaje charakterystyczny gwizd (pisk), powstają-
cy podczas wypuszczania powietrza. Jest przede wszystkim aktywny w nocy i żywi się bezkręgow-
cami (larwy owadów, mięczaki itp.). Na terenie Polski gatunek ten jest objęty częściową ochroną 
gatunkową 

Innym ciekawym gatunkiem, którego nie mamy na naszych stołach wigilijnych jest śliz pospolity 
(Noemacheilus barbatulus). Kiedyś nazywano go również węgorzyk, ślizak, ślaz, ślipak czy polak. 
Jest to gatunek słodkowodnej ryby karpiokształtnej i tak jak piskorz w Polsce objęty jest częściową 
ochroną (jest na liście ministerialnej). Występuje w rzekach, zarówno nizinnych jak i górskich, oraz 
w wodach stojących. Jest to ryba stanowiskowa przemieszczająca się maksymalnie w promieniu 500 
metrów od miejsca swego stałego pobytu. Dzień spędza zazwyczaj ukryta wśród kamieni i podwod-
nych korzeni, a po zapadnięciu zmroku odżywia się skorupiakami, larwami owadów, a także ikrą 
ryb. Niegdyś śliz stanowił bardzo ważny składnik pokarmu pstrągów. Obecnie liczebność tej ryby 
w wielu rejonach centralnej Europy znacznie się zmniejszyła wskutek zanieczyszczania wód ściekami 
przemysłowymi.

piskorz

śliz pospolity
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Trzymam w dło-
niach niezwykłą książkę - pięknie wydane 
„Historie kuchenne. O miłości, rodzinie i sile 
tradycji”. Książkę, która potrafi oczarować 
nie tylko smakoszy i miłośników gotowa-
nia. Książkę, która na ustach czytelnika 
krzesze uśmiech, łącząc w sobie bogactwo 
kuchennych porad i przepisów, z ciepłą ro-
dzinną opowieścią. Skąd pomysł na taką jej 
formułę?

Pomysł pojawił się zupełnie przypadkiem, 
parę lat temu, kiedy jeszcze żyła moja mama. 
Kuchnia stanowiła bardzo ważne miejsce w na-
szym domu, a ja od lat czerpałam swą wiedzę 
właśnie od mamy oraz ze starych zapisków na 
kartkach, w zeszytach. W pewnym momencie 
stwierdziłam, że wiele z tych przepisów kulinar-
nych, a było ich mnóstwo, poginęło. Reszta ucho-
wała się w jednej z szuflad, w dużym nieładzie. 
Doszłam do wniosku, że muszę to jakoś zebrać, 
aby po moim odejściu dzieci mogły z nich ko-
rzystać. Uznałam, że są to rzeczy nie do przece-
nienia. Często jedyne pamiątki, które zostały po 
mamie, po babci. Wszystkie te porady, przepisy 
trzeba było uporządkować, więc wieczorami, kie-
dy już wszystko w domu ucichło, spisywałam je 
przy użyciu komputera. Wtedy okazało się, że 
prawie z każdym przepisem wiązała się jakaś 
historia, jakieś wspomnienie. Jest taki fragment 

wiersza księdza Jana Twardowskiego o tym, 
że „kiedy Bóg drzwi zamyka, to otwiera okno”. 
Tylko trzeba to dostrzec. To właśnie z tych opo-
wieści wynikało. Zaczęłam je notować. Powstał 
rękopis, liczący ponad 500 stron, w których było 
tyle cudownych wspomnień, tyle miłości. Potem 
zaś, tak się złożyło, że znajoma, której przesła-
łam fragment do przeczytania, powiedziała „słu-
chaj, to trzeba wydać”. Kiedy znalazł się wydaw-
ca, trzeba było, z tego rękopisu zrobić książkę. 
Przerabiać, poprawiać, usuwać setki przymiotni-
ków. Okazało się to misterną robotą, której nie 
znałam. Choć, przed laty, gdy dzieci były małe, 
pisałam bajki. Każda z baśni braci Grimm, miała 
swoją nową wersję. Wilk nie zjadał babci, tyl-
ko biedak siedział w lesie, bo mu się szczenięta 
pogubiły a Czerwony Kapturek pomógł je zna-
leźć. Baba-jaga zaś była dobrą wróżką, do której 
Jaś i Małgosia przyprowadzali różne okaleczone 
zwierzaki. 

Książkę poświęciła Pani pamięci 
rodziców…

Napisałam, że poświęcam ją pamięci rodzi-
ców, bo byli to niezwykli ludzie. Ojca areszto-
wano jak miałam dwa lata, a mój braciszek parę 
miesięcy. Tatuś zawsze mówił, że nie można iść 
do kryminału za kradzież kur, dla idei, zawsze.  
W 1956 roku na mocy amnestii dla więźniów 
politycznych wrócił do nas po dziesięciu latach 

O stole wigilijnym i tym naszym codzien-

nym, o gotowaniu, pogodzie ducha 

i miłości rozmawiamy z panią Barba-

rą Czaykowską – Kłoś, autorką książki 

„Historie kuchenne. O miłości, rodzinie 

 i sile tradycji”.

Boże Narodzenie,
to miłość w pigułce…
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poharatany, pokaleczony. Kiedy ojca nie było, 
mama robiła wszystko byśmy mimo wszystko 
mieli szczęśliwe dzieciństwo. Było jej bardzo 
trudno, a myśmy nigdy nie widzieli łez na jej po-
liczkach. Tylko jak przychodziły listy z więzienia, 
mamusia się wzruszała. Przez chwilę nie czytała, 
tylko była cichutko, pewnie połykała łzy. Mama 
była szalenie pogodna. Nie pamiętam mamusi 
zdenerwowanej. Była nadzwyczajną osobą. Ta 
książka, to taki hołd dla niej. Dedykowałam ją 
również moim wspaniałym córkom. Cieszę się 
nimi. Wcześnie straciłam męża, ale Pan Bóg dał 
mi wspaniałe dzieci. Myślę, że w nich jest ślad 
mojej mamy. 

Owa pogoda ducha, którą odziedziczy-
ła Pani po mamie, przebija niemal z każdej 
stronicy tej książki…

Myślę, że zawsze była obecna w naszej ro-
dzinie. Ja to przejęłam. Zawsze powtarzam, że 
jestem wielką szczęściarą, bo mam wszystko 
poza pieniędzmi. Mam więc wszystko. Czerpię 
garściami z życia. Gdyby ktoś ogłosił konkurs 
na najszczęśliwszego Europejczyka, to jestem 

w pierwszej dziesiątce. Takie mam wrażenie.
Historie sięgające czasów Polski 

Ludowej, są świadectwem, że pieniądze nie 
były wtedy najważniejsze…

Nie wiem, na czym to polegało, bo życie było 
wtedy znacznie trudniejsze, ale stoły były zawsze 
pełne. Mama nauczyła nas robić coś z niczego, 
bo zawsze można coś wykorzystać. Zawsze coś 
w domu zostaje w garnkach, czy w lodówce. A co 
najważniejsze, to co zrobimy, może być i pyszne 
i zdrowe. Myślę, że kiedyś nie marnowało się je-
dzenia tak jak teraz. Pewnie ktoś powie: „byłaś 
młoda, to było fajniej”. Nie było fajniej. To były 
straszne czasy, zakłamane, obłudne. Ale w domu 
się uczyło prawdziwej historii, przywiązania do 
tradycji. Myśmy właściwie byli bogaci tradycją. 
Tradycja to było wszystko. Do tej pory świę-
ta Bożego Narodzenia, to jest taki czas, że co 
by się nie działo, zawsze jesteśmy razem. Przy 
stole wigilijnym podczas wieczerzy, jest mrowie 
ludzi. Dom wtedy robi się z gumy i mieścimy się 
wszyscy. 

Boże Narodzenie, to czas szczególny…
To taki cudowny czas. 

Czuję wtedy koło siebie 
mamę, tatę, mojego ko-
chanego męża, wszystkich 
którzy odeszli. Nie wiem, 
na czym to polega. Ktoś 
nazwał to magią świąt 
Bożego Narodzenia, a ja 
myślę, że święta Bożego 
Narodzenia, to taka mi-
łość w pigułce. Pamiętam, 
to było wiele lat temu, 
moja córka była maleń-
ką dziewczynką, ja wte-
dy byłam w ciąży z drugą 
córką. Byliśmy w kościele 
na Pasterce. Tłum ludzi, 
ciasno, duszno. Nagle 
w pewnym momencie cór-
ka podbiegła do szopki, 
gdzie leżał zupełnie nagi 
Pan Jezus. Zdjęła szali-
czek i okryła Pana Jezusa 
szalikiem. To było coś 
tak wzruszającego.  To 
są właśnie święta Bożego 
Narodzenia, to jest mi-
łość. Wprawdzie dla nas 
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bezcenna i najważniejsza jest Wielkanoc, bo bez 
niej nic by w ogóle nie miało sensu, ale to Boże 
Narodzenie, pełne jest miłości, która wszystkich 
łączy. Łamiemy się opłatkiem, życzymy sobie 
wszystkiego najlepszego, a te życzenia są szcze-
re, takie niewymyślone, płynące z serca.

Stół wigilijny to zawsze dwanaście 
potraw….

Zawsze. Musi ich być dwanaście i zawsze są 
te same. Niczego nie zmieniam, a jeśli nawet coś 
zmieniam, to tak, że sama tego nie dostrzegam. 
Pamiętam, taką zabawną historię, kiedy już wró-
cił do nas tatuś. Święta wtedy były pewnie rów-
nie biedne, ale bardziej radosne, jakby brylanta-
mi nam ktoś dom obsypał. Pamiętam, tatuś się 
wziął za kuchnię. Ani tego nie lubił, ani nie umiał 
robić, ale chciał pomóc. W związku z tym, że 
płakaliśmy nad tartym chrzanem – mama suto 
obsypywała nim smażonego karpia - tatuś po-
stanowił utrzeć nam ten chrzan. Otworzył sobie 
okno w sypialni i tłumaczył nam: „Widzicie, nic 
nie szczypie, wystarczy głowę wystawić i można 
trzeć, a wy takie komedie robicie z tym chrza-
nem”. Nagle mama weszła do pokoju i mówi: 
„Dzidek, coś ty zrobił, starłeś mi całą pietruszkę”. 
Chrzan leżał w drugiej miseczce. Pietruszka była 
potrzebna do sałatki zimowej, już na Nowy Rok. 
W efekcie, w sałatce - pamiętam jak dziś - była 
strugana pietruszka.

Tatuś pochodził ze Lwowa, mama 
z Przemyskiego, mieszkali Państwo na 
Śląsku. Czy na stole wigilijnym te różne tra-
dycje się przenikały?

Nie, na naszym stole wigilijnym obecne były 
potrawy galicyjskie. Mamusia starała się za 
wszelką cenę, byśmy nie zgubili tej naszej tra-
dycji. To musiało być dla niej duże wyzwanie, 
ale tradycja, to coś wspaniałego, co pozwala 
mieć otwartą przyłbicę na inne kultury. Poznaje 
się inne tradycje, ale hołduje się tej swojej. Tak 
więc, w Wigilię, musi być dwanaście potraw – 
musi być kutia, muszą być postne gołąbki z kaszą 
gryczaną, które się piecze niemal cały tydzień. 
Są niezwykłe, nie wiem na czym to polega, ale 
przygotowuję je tylko raz w roku – bo to danie 
wigilijne…

Pewnie dlatego, by się ten smak nie 
spospolitował…

Ma pan racje. Tak samo jak kompot z suszu, 
który robi się tylko raz w roku. Podobnie kutia… 
Także musi być karp z wody, karp w galarecie… 

Nie było u nas śledzi na stole wigilijnym. W kuch-
ni stał stary poniemiecki kredens, a w nim dwa 
słoje. W jednym słoju były śledzie panierowane 
w zalewie octowej, a w drugim śledzie w ole-
ju, i tam się chodziło, jak ktoś miał ochotę na 
śledzia, ale na stół śledzi się nie podawało. Te 
panierowane, opiekane śledzie, to jedna z tych 
rzeczy, których nie potrafię zrobić tak jak mama. 
Mamusia je lekko panierowała, w mące, w przy-
prawach, smażyła w głębokim oleju albo w smal-
cu, a potem robiła taką zalewę octowo-warzyw-
ną. Świetnie się trzymały i były pyszne. Teraz 
już na stole wigilijnym są, bo moja warszawska 
rodzina lubi śledzie. Karp musi być z ogromną 
ilością chrzanu w stróżkach, musi być sałat-
ka z czerwonej kapusty, ozdobiona białą fasolą 
„Jasiem”, muszą być pierogi ruskie i pierogi z ka-
pustą i grzybami, i oczywiście barszcz z uszka-
mi. No i ciasta… Robię tort makowy, a potem na 
Nowy Rok faworki i róże. To są cudne święta…

Jeszcze, żeby były białe…
Gdyby było trochę śniegu, troszeczkę. Wtedy 

i ten mróz nie byłby tak straszny. Za dużo śniegu 
to też nie dobrze, bo zwierzaki w lesie maja trud-
ny dostęp do pożywienia, ale dla ziemi lepiej, dla 
oziminy lepiej…

Kocha Pani przyrodę…
Jestem takim ziarenkiem w kościele przy-

rody. Tak się czuję, jestem odpowiedzialna za 
każde źdźbło trawy. Strasznie nie lubię wido-
ku kamieniowanej ziemi, a według dzisiejszej 
mody wszyscy podwórka wykładają kamieniem. 
Nic na to nie poradzę, ale mogę dbać o to, co 
jest wokół mnie, o mój ogród. Kiedyś chciałam 
poradzić sobie z kretem, który robił kopczyki 
w ogródku. Przeczytałam, że kret nie lubi piwa. 
Najpaskudniejsze piwo, jakie udało mi się kupić 
wlałam w te dołki i przez kilka dni był spokój. 
Minęło jednak parę dni i one znowu zaczęły ko-
pać, więc doszłam do wniosku, że wcale nie ucie-
kły, tylko biedaki się upiły, pochorowały, a jak już 
się wylizały, to pewnie tam brzydko w moją stro-
nę złorzeczyły. Od tej pory, gdy gdzieś robią kop-
czyk, to zbieram tę ziemię na zapas i sieję trawę. 
W zeszłym roku uzbierałam dwa spore wiadra 
ziemi. Polubiłam krety. Wszystko tu żyje w sym-
biozie. A wie pan, że w lecie, kupuję świersz-
cze hodowane na pokarm dla egzotycznych ga-
dów w terrariach? Wykupuję je i wypuszczam 
w ogrodzie. Tak cudnie mi grają. Podobno jeże 
bardzo lubią je zjadać. Mam jeże w ogrodzie, ale 

przynajmniej tu, w odróżnie-
niu od terrarium, świerszcz 
może uciec. Mój ojciec, gdy 
słyszał o nieszczęściu, które 
spotkało jakiegoś zwierzaka, 
mówił, że „jeżeli na Sądzie 
Ostatecznym pojawi się bo-
dajże jedno zwierzę, to ludz-
kość nie ma szans”. Jesteśmy 
okrutni. Można powiedzieć, że 
też jestem okrutna, bo uwiel-
biam mięso i je zjadam, ale 
się pocieszam, że jestem ele-
mentem łańcucha i mnie też 
kiedyś skonsumują robaczki. 

Wróćmy do stołu, bo 
w Pani opowieści, stół 
ma w domu znaczenie 
szczególne...

To prawda, wiem to z do-
świadczenia, to nie są żad-
ne wymysły, czy bajki. Stół 
nie musi być piękny, dębowy. To miejsce gdzie 
się siada, gdzie się przynajmniej jeden posiłek 
w ciągu dnia spożywa razem. Wiem, że czasem 
to trudne. To nigdy nie było łatwe, bo byliśmy 
zagonieni. Stół, to wzajemne podawania sobie 
chleba, dżemu, soli. To pytania: „Może jeszcze 
się napijesz herbaty?”, „Może podsunę ci krzesło, 
to będzie ci wygodniej?”, „Co dziś u ciebie się 
działo, a może masz jakiś kłopot?”. Rozmawiamy 
ze sobą i wiemy, co się dzieje. I potem z tym 
wychodzimy z domu. 

Teraz przy stole siada Pani z wnukami…
Serce każdej babci jest ckliwe. Trzymam je 

na kolanach patrząc na zdjęcia moich córek.  To 
jest coś tak wzruszającego, tak pięknego. Są 
przedłużeniem mojej młodości. Nie jestem przy 
nich zmęczona. Zmęczenie fizyczne jest niczym 
wobec takiej strawy dla ducha. Myślę, że jeżeli 
się kocha dzieci, wnuki, to też kocha się innych 
ludzi, to kocha się ptaki, to mówi się, że mrówka 
nie zdechła, tylko umarła. Cały żyjący świat to 
skarb. W moim życiu trafiło się tyle dramatów. 
Wtedy ich tak nie postrzegałam, ale z perspek-
tywy czasu, widzę to wyraźnie. Myślę sobie jed-
nak „Panie Boże, ja Ci za to bardzo dziękuję, bo 
to jest takie kapitalne tło dla wszystkich moich 
szczęśliwych chwil, których była cała masa, nie-
zliczona ilość”. Nie lubię tego powiedzenia, że „co 
cię nie zabiję, to wzmocni”, ale nie byłoby tej 

radości z życia, gdyby nie te gorsze chwile. One 
człowieka wzmacniają. 

Jest w Pani wiara i optymizm.
Wie pan co, gdybym tego nie miała, nie prze-

żyłabym dnia. Mam w sobie dziecięcą ufność 
i nieporadność wobec okrucieństwa. Wiara, opty-
mizm i miłość są moją ucieczką.  Bez miłości, 
jak napisał ksiądz Twardowski, „wszystko psu 
na budę”. Bardzo lubię to powiedzenie. A psu na 
budę, też trzeba miłości, żeby tę budę ocieplić. 
Absolutnie jestem optymistką i czuję się z tym 
bardzo szczęśliwa.  Jestem pełna optymizmu, 
wiary i nadziei, i nie dam sobie tego odebrać. 

Pani Barbaro, dziękuję za rozmowę i za 
przepiękną książkę. 

To ja dziękuję za wysłuchanie.

Książka dostępna jest
w księgarni internetowej:

www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl
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felieton

Raz w roku, jak do zdroju wiedzio-
na ciekawością, instynktem a co-

raz częściej przyzwyczajeniem pielgrzymuje do 
Poznania, rzesza tych, którym z zamiłowania 
bądź zawodu przychodzi zmagać się z ochroną 
środowiska. Nęcą ich targi ekologią w nazwie 
znaczone. Nęci ich samo miasto. Przesiąknięte 
historią, oszczędzone przez wojenną zawieruchę. 
Jednym jeszcze ze szkoły kojarzące się z parą 
koziołków na zegarowej wieży ratusza, innym 
secesyjną zabudową Jeżyc, jeszcze innym z nie-
zapomnianymi bojami Lecha z Barceloną. Miasto 
intrygujące swą gwarą. Miasto zadziwiające za-
mysłem by reprezentacyjny, zabytkowy rynek 
upodobnić do portowej dzielnicy. 

Wróćmy wszakże do targów, które jeszcze lat 
temu kilkanaście były jak wielka sklepowa wi-
tryna. To tu przyjeżdżano obejrzeć to, co nowe, 
nieznane, inspirujące. Kto myślał o budowie in-
stalacji do sortowania odpadów czy kompostow-
ni, w Poznaniu szukał pomysłów i kontaktów. 
Piszę o odpadach, bo ta część targów intereso-
wała mnie najbardziej, choć przecież coś inte-
resującego znaleźć tu mogli i amatorzy ochrony 
powietrza, i walczący z wód zanieczyszczeniem. 
To tu zasięgano języka, tu nasłuchiwano o tym, 
co pichci się w legislacyjnym kociołku, to dzie-
lono się bolączkami, obawami i nadziejami, to 
wreszcie wieczorem wspólnie przeganiano troski. 
I choć z roku na rok słychać opinie, że targi z lek-
ka zapadają się w sobie, że kurczy się powierzch-
nia wystawowa a poszukujący technicznych no-
winek mogą czuć się zawiedzeni, pozostają dla 
branży miejscem spotkań na poły zawodowej, na 
poły towarzyskiej. 

Owa, jak ją nazwałem, sklepowa witryna peł-
na była zwykle towarów z importu, co nie dzi-
wi, wziąwszy pod uwagę, iż polscy inżynierowie 
w ostatnich kilkudziesięciu latach nie mogli na 
równi ze swymi kolegami z Europy zachodniej 
czy Skandynawii poszukiwać rozwiązań techno-
logicznych zmierzających do innego niż składo-
wania gospodarowania odpadami. Nie było takiej 
potrzeby. W czasie, gdy ich koledzy zdobywali 
stanowiące dziś o ich przewadze doświadczenie, 
polska ustawa o kształtowaniu i ochronie środo-
wiska z 1980r. wskazywała, iż „odpady, których 
nie można wykorzystać gospodarczo, likwiduje 
się lub unieszkodliwia, gromadzi albo wylewa 
w miejscach do tego wyznaczonych”. Druga po-
łowa lat dziewięćdziesiątych to czas uchwalenia 
pierwszej ustawy o odpadach oraz pierwszej 
ustawy „czystościowej”, które odzwierciedla-
ły już trend wyznaczony w dyrektywie unijnej 
z 1991 roku wskazującej na konieczność odzy-
sku i recyklingu odpadów. O ile jednak ten czas, 
to na zachodzie okres prawdziwego boomu in-
westycyjnego (powstają sortownie, spalarnie, 
kompostownie czy biogazownie), w Polsce kła-
dziono wówczas nacisk na skądinąd również ko-
nieczną budowę uszczelnionych i zdrenowanych 
składowisk. Wszystko zmieniło przyjęcie przez 
Polskę po wejściu w struktury unijne zobowiązań 
w zakresie zmniejszania ilości kierowanych do 
składowania odpadów ulegających biodegrada-
cji.  Nieuniknione widmo unijnego „sprawdzam” 
(choć naszym negocjatorom w ramach tzw. de-
rogacji udało się przesunąć termin osiągnięcia 
owych poziomów o cztery lata), okazało się sku-
tecznym motywatorem do zmian w prawie czy 
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Opowieść czterdziesta trzecia

inwestycji. Nie mogło wszakże samoistnie spra-
wić, że w głowach polskich inżynierów zakiełkują 
rewolucyjne pomysły. Nie mogło, przede wszyst-
kim, z braku owego doświadczenia, choć prze-
cież zwykło się mawiać, iż to potrzeba jest matką 
wynalazków. 

Zdarzyło mi się przed laty rozmawiać z pre-
zesem niemieckiej firmy, wiodącego na świecie 
producenta systemów magazynowania i suszenia 
produktów rolnych. Ów pragmatyczny Niemiec 
w konfrontacji z polskimi inżynierami zwykł okre-
ślać swych rodaków mianem sytych i leniwych 
kocurów. Pewnie troszkę przesadzał i kokietował 
rozmówcę z Polski zwracając uwagę na szersze, 
bardziej wizyjne, otwarte spojrzenie konstruk-

torów znad Wisły. Uśmiechnąłem się taktownie 
przemyśliwując, że adresatom owych komple-
mentów póki co przypisano rolę montażystów 
technologii dostarczanych przez zagranicznych 
producentów. Co gorsza, ów stan wielu z nas 
przyjęło za oczywisty. Tymczasem, jeśli zagłębić 
się w otchłań historii nie sposób nie dostrzec, iż 
wbrew temu do można by sądzić, miejsce uro-
dzenia niczego nie musi determinować. 

Oto w 1929 roku na rzece Słudwi, lewym do-
pływie Bzury, opodal wsi Maurzyce stanął jed-
noprzęsłowy most o długości 27 metrów i 6,2 

metrów szerokości. Rzec można, most jakich 
wiele. Masywna, stalowa konstrukcja przerzuco-
na przez niewielką w istocie rzeczkę. A jednak 
most to niezwykły – pierwszy na świecie most 
spawany elektrycznie. Cała konstrukcja waży je-
dynie 56 ton. Piszę „jedynie”, bo zastosowanie 
tradycyjnych stalowych nitów, jako elementów 
łączących, zwiększyłaby jego wagę o dodatko-
wych 14 ton. Za owym wynalazkiem, który zre-
wolucjonizował budownictwo, stał Stefan Bryła. 
Wspierał go Władysław Tryliński, który sześć lat 
później opatentował układanie nawierzchni dro-
gowych z płyt betonowych w kształcie sześcioką-
tów foremnych. Płyt do dziś zwanych od nazwi-
ska wynalazcy trylinką. 

Stefan Bryła zapisał się tymczasem w historii 
jak wybitny architekt, twórca konstrukcji gma-
chów Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska 
Polskiego w Warszawie, najwyższego budyn-
ku przedwojennej stolicy – liczącego 66 me-
trów „Prudentialu”, czy stojącego u zbiegu war-
szawskiego Krakowskiego Przedmieścia i ulicy 
Królewskiej „Domu bez kantów”. Ów moder-
nistyczny budynek zawdzięczał swoją nazwę 
specyficznej konstrukcji pozbawionej… naroży. 
Jak głosi anegdota była to reakcja współpracu-
jącego ze Stefanem Bryłą architekta Czesława 
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Przybylskiego na słowa marszałka Piłsudskiego, 
który mając świadomość licznych oszustw wy-
stępujących ówcześnie przy realizacji innych bu-
dów, miał powiedzieć „tylko mi Panowie budować 
bez kantów”. Zważywszy, iż w gmachu miały się 
znajdować mieszkania dla oficerów i żonatych 
podoficerów zawodowych budowane z Funduszu 
Kwaterunku Wojskowego, jest pewnie w tej 
anegdocie dużo prawdy. 

Co ciekawe genialny konstruktor pierwszego 
spawanego mostu na świecie, był jednocześnie 
autorem opracowanej dla Armii Krajowej instruk-
cji niszczenia stalowych mostów. W czasie wojny 
włączył się w działalność tajnego nauczania (był 
dziekanem podziemnego Wydziału Architektury 
Politechniki Warszawskiej) i prace Delegatury 
Rządu na Kraj. Ujęty w łapance, zginął 3 grudnia 
1943 rozstrzelany w egzekucji ulicznej u zbiegu 
ulic Puławskiej i Goworka w Warszawie. 

Ów most nad Słudwią przywodzi na myśl 
inne, które nasi rodacy zwykli przerzucać przez 
rzeczne strugi na cały świecie. Wiele lat wcze-
śniej, w 1842 roku urodzony w Nowym Dworze 
na Żmudzi, absolwent Uniwersytetu Wileńskiego 
i Instytutu Korpusu Inżynierów Komunikacji 
w Petersburgu, Stanisław Kierbedź przedsta-
wił projekt mostu, który połączyłby oba brzegi 
Newy w ramach budowy kolei Mikołajewskiej. 
Dla Rosjan projekt nieznanego szerzej polskiego 
inżyniera wydawał się nierealny. Głębokość Newy 
na wysokości Petersburga sięgała 12 metrów, 
a dodatkowe ryzyko stanowiło muliste dno, cofa-
jąca się od strony morza woda i kra, która zimą 
pokrywała toń rzeki. Wbrew głosom licznych kry-
tyków car Mikołaj I zaufał Kierbedziowi. Budowa 
trwał osiem lat, aż w 1850 roku nurt Newy prze-
ciął liczący 342 metry długości, a na 20 metrów 
szeroki most z lanego żelaza o siedmiu przęsłach 
stałych i jednym zwodzonym. W dniu otwarcia 
mostu zwanego najpierw Błagowieszczańskim 
a potem Mikołajewskim car nagrodził Stanisława 
Kierbedzia stopniem generała- majora. Sława, 
jaką przyniósł my most na Newie, pozwoliła re-
alizować kolejne niezwykłe pomysły. Najmocniej 
w pamięci zapisał się most o konstrukcji krato-
wej na Wiśle w stolicy, zwany potocznie mostem 
Kierbedzia. Oddany do użytku w 1864 roku, 
w cieniu dławionego Powstania Styczniowego 
służył warszawiakom aż do 1944 roku, kiedy 
podczas Powstania Warszawskiego zniszczyli go 
Niemcy. 

Zgoła inną drogę życiową zgotował los 
osiem lat młodszemu od Kierbedzia Ernestowi 
Malinowskiemu. Za sprawą ojca, który po upad-
ku Powstania Listopadowego musiał uchodzić na 
emigrację dorastał i kształcił się z dala od roz-
dartej przez zaborców ojczyzny. W tym samym 
1852 roku, kiedy Kierbedź objął funkcję dyrek-
tora budowy Kolei Petersbursko-Warszawskiej, 
Malinowski podpisał sześcioletni kontrakt na 
pracę w Peru. Doświadczenie zawodowe zdobyte 
kilka lat wcześniej przy budowie linii kolejowych 
wokół Paryża pozwoliło mu kreślić podobne pro-
jekty w odległej górzystej krainie. Nim przystąpił 
do swego największego dzieła – transandyjskiej 
linii kolejowej zdobył uznanie Peruwiańczyków 
zwycięsko dowodząc w 1866 roku podczas woj-
ny z Hiszpanią obroną portu Callao. Cztery lata 
później już jako honorowy obywatel Peru i jego 
bohater narodowy rozpoczął pracę przy wspo-
mnianej tu Centralnej Kolei Transandyjskiej, 
której zadaniem było skomunikowanie bo-
gatego w surowce i płody rolne wnętrza kraju 
ze stolicą i portami nad Oceanem Spokojnym. 
W skrajnie trudnych warunkach prowadząc ko-
lej zboczami gór, kładąc szereg mostów i wyku-
wając w skałach 63 tunele o łącznej długości 6 
km wybudował Malinowski linię kolejową przeci-
nającą łańcuch Andów miejscami na zdawałoby 
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się niewyobrażalnej wysokości 5 000 m n.p.m. 
Cała długość linii wyniosła w 1908 roku 346 ki-
lometrów. Na jej trasie największe wrażenie robi 
chyba most nad wąwozem Verrugas o długości 
175. Most o wysokości… 77 metrów. Wiem, rzecz 
jasna, że w 2016 roku Chińczycy oddali do użyt-
ku most Beipanjiang, gdzie jezdnia położona jest 
565 metrów nad ziemią, ale biorąc pod uwagę, iż 
Ernest Malinowski projektował most w Verrugas 
przeszło sto lat z okładem wcześniej, jego wy-
czyn zdumiewa. Zresztą, kiedy ukończono kolej 
transandyjską, w Europie początkowo powątpie-
wano w jej istnienie.

Nie tak wysokie, ale za to imponująco dłu-
gie mosty projektował Rudolf Modrzejewski. 
Nazwisko wydaje się znajome, i słusznie, bo 
Rudolf to syn Heleny Modrzejewskiej, wielkiej ak-
torki scen dramatycznych, oklaskiwanej od San 
Francisco przez Paryż po Petersburg, uznawanej 
za jedną z najpiękniejszych kobiet drugiej poło-
wy XIX stulecia (polecam portret namalowany 
przez Tadeusza Ajdukiewicza), matki chrzestnej 
Stanisława Ignacego Witkiewicza i amerykań-
skiej oskarowej aktorki Ethel Barrymore (cio-
tecznej babki, znanej współczesnym kinomanom 
Drew Barrymore). 

Nasz bohater obdzielał swym talentem 
dwie pasje- grę na fortepianie i matematykę. 
Ostatecznie, choć znawcy muzyki twierdzili, iż był 
Modrzejewski pianistą o możliwościach wirtuoza, 
wybrał zawód inżyniera. Praktykę zdobywał pod 
okiem wybitnego konstruktora mostów Georga 
S. Morisona, ale sławę przyniosły mu jego wła-
sne projekty. Już pierwszy robił wrażenie- liczący 
490 metrów długości most na Missisipi w Rock 
Island miał dwa poziomy: górnym biegła linia 
kolejowa, dolnym przemieszczały się samocho-
dy. Modrzejewski, znany za oceanem, jako Ralph 
Modjeski (mimo zmiany nazwiska stale podkre-
ślał swoje związki z Polską, w kontaktach z ro-
dakami posługiwał się tylko językiem ojczystym) 
uznawany jest za pioniera budowy mostów wi-
szących. Dla uczczenia 150–lecia powstania 
Stanów Zjednoczonych powierzono mu budowę 
mostu Benjamina Franklina w Filadelfii. Otwarty 
w lipcu 1926 roku most o długości 533 me-
trów, zawieszony na stalowych pylonach o wy-
sokości 110 metrów był wówczas największym 
na świecie mostem wiszącym. Trzy lata później 
Modrzejewski pobił swój rekord oddając do użyt-
ku 560 metrowy Ambasador Bridge nad rzeką 
Detroit.

O ile syn Heleny Modrzejewski zma-
gał się ze swymi rozterkami co do drogi 
życiowej, los Józefa Hofmanna został 
jak się zdaje przesądzony już w dzie-
ciństwie. Poloneza A-dur Chopina po-
trafił zagrać już w wieku czterech lat. 
Pierwszy publiczny koncert dał już rok 
później w Ciechocinku, gdzie na kuracji 
bawili jego rodzice. Wkrótce mały Józio 
koncertował zarówno w Europie jak 
i w Stanach Zjednoczonych. Gdy po-
drósł studiował w Berlinie, był uczniem 
Antoniego Rubinsteina. A potem… a po-
tem zwanym był „muzycznym fenome-
nem”. Ponoć nikt przed nim i po nim 
nie potrafił tak interpretować utworów 
Chopina. Niestety do dziś zachowa-
ły się nieliczne nagrania dokumentu-
jące wirtuozerię Hofmanna, ale warto 
wspomnieć, iż był on pierwszym pia-
nistą, którego grę utrwalono na fono-
grafie. Uczynił to jego kolega, Thomas 
Edison, z którym Hofmann dzielił skłon-
ność do znajdowania niebanalnych roz-
wiązań, bynajmniej nie muzycznych. Jó
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Obserwując pracę wybijającego takt metronomu 
wpadł na pomysł wynalezienia wycieraczek sa-
mochodowych. Pomysł polskiego pianisty znalazł 
uznanie u inżynierów Forda i został wdrożony 
do produkcji. Prowadząc na co dzień samochód 
nie zdajemy sobie sprawy, że do komfortu na-
szej jazdy przyczynia się również inny wynala-
zek Hofmanna – amortyzator pneumatyczny. 
Można tylko domniemywać, iż do tego pomysłu 
przywiodły go niedogodności związane z podró-
żą pierwszymi automobilami, bo jak już mówili-
śmy, zgodnie z przysłowiem to potrzeba często 
bywa matką wynalazków. W ten sposób wpadł 
Hofmann na pomysł stołka z regulowaną wyso-
kością, po dziś dzień wykorzystywanego przez 
pianistów na całym świecie. Kłopoty z rozsypu-
jącymi się kartkami nutowego zapisu sprawiły, iż 
stworzył spinacz biurowy, dla którego inspiracją 
był kształt klucza wiolinowego. Pośród przeszło 
siedemdziesięciu wynalazków naszego wirtuoza 
wspomnieć również warto o spiralnej grzałce do 
gotowania wody oraz o…. motorówce. 

Padło w tej opowieści nazwisko Thomasa 
Edisona, wynalazcy żarówki, fonografu, pierw-
szego silnika na prąd stały, ale też krzesła elek-
trycznego. Mieliśmy i my „swojego pol-
skiego Edisona”. Jan Szczepanik, bo 
o nim mowa, niemal tak jak jego sław-
niejszy kolega był samoukiem. Co praw-
da Edison skończył formalną edukację 
na szkole podstawowej, z której nauczy-
ciel wyrzucił go za stałe zadawanie py-
tań, a Polak ukończył nawet Seminarium 
Nauczycielskie w Krakowie, ale technicz-
nego wykształcenia nie posiadał. Mimo to 
w 1897 roku w Anglii opatentował telek-
troskop, czyli urządzenie do przenosze-
nia na odległość obrazów barwnych wraz 
z dźwiękiem za pomocą elektryczności. 
Rzec można prototyp telewizji. Spektrum 
jego wynalazczych zainteresowań było 
bardzo szerokie – od fotoelektrycznej 
metody kopiowania wzorów tkackich, 
przez służący do kopiowania rzeźb fo-
toscupltor po kamizelkę kuloodpor-
ną. Zaprojektowana przez Szczepanika 
pierwsza kamizelka wykonana z jedwab-
nej tkaniny wzmacnianej cienkimi bla-
chami stalowymi uratowała dwukrotnie 
życie królowi Hiszpanii Alfonsowi XIII, 
za co Polaka nagrodzono najwyższym 

hiszpańskim odznaczeniem – Orderem Izabeli 
Katolickiej. Orderu św. Anny od zachwyconego 
wynalazkiem cara Mikołaja II Szczepanik nie 
przyjął. Byłbym zapomniał. Może największym 
jego wynalazkiem była małoobrazkowa, barwna 
klisza filmowa, którą opatentował w 1900 roku. 

Jak to wszystko możliwe? Cóż złożyłbym to 
na karb pasji, talentu i wytrwałości. Zresztą, po-
noć nie święci garnki lepią. Choć czy na pewno?

Oto w miasteczku Santa Fe w stanie Nowy 
Meksyk w roku 1872 rozpoczęto budowę kapli-
cy pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny dla 
sióstr Loretanek. Budowla pnąca się w górę pod 
nadzorem francuskiego architekta Antoine Mouly 
miała być miniaturą paryskiej Sainte Chapelle. 
Kiedy w 1876 roku ukończono prace okaza-
ło się, że w planach kościoła pozostawionych 
przez zmarłego w międzyczasie architekta brak 
dokumentacji schodów prowadzących na chór. 
Proszeni o pomoc fachowcy bezradnie rozkładali 
ręce wskazując, iż z braku miejsca wewnątrz ka-
plicy budowa schodów nie jest możliwa i sugero-
wali siostrom by na chór… wchodzić po drabinie. 
Nie chcąc się z tym pogodzić siostry rozpoczęły 
nowennę do świętego Józefa. Ostatniego dnia 
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nowenny zjawił się nieznajomy, starszy, licho 
ubrany mężczyzna z osiołkiem, do którego była 
przytroczona skrzynka z narzędziami. Wedle 
przekazu sióstr, staruszek ofiarował swoją po-
moc. Nie chciał by mu przeszkadzano, więc pod-
czas pracy zamykał kaplice na klucz udostępnia-
jąc ją siostrom tylko na nabożeństwa. Nie sposób 
dziś ustalić ile trwały prace. Jedne relacje mówią 
o trzech inne o sześciu czy ośmiu miesiącach. 
Dość, że kiedy nieznajomy (nigdy nie wyjawił 
siostrom swego nazwiska) przedstawił swoje 
dzieło wszyscy zastygli w zachwycie i zdumieniu. 
Te uczucia dzielą z nimi wszyscy odwiedzający, 
tak przed laty jak i dziś, kaplicę w Santa Fe. Na 
chór prowadzą wykonane z drewna bez udziału 
choćby jednego gwoździa, wznoszące się w górę 
na wysokość ponad 6 metrów schody w kształcie 
ślimacznicy. Trzydzieści trzy drewniane stopnie 
wiją się w górę wykonując dwa pełne obroty, po 
360° każdy, bez nijakiej podpory w postaci słu-
pa.  Oparte jedynie o posadzkę kaplicy z jednej 
strony a o podłogę chóru z drugiej, zaprzeczają 
sztuce ciesielskiej i zasadom budowlanym przy-
pominając dużą sprężynę. Sprężynę wykonaną 
z drewna, które współcześnie zidentyfikowano, 
jako gatunek świerku… niewystępujący w stanie 
Nowy Meksyk. 

Siostry ponoć chciały podziękować swemu 
dobroczyńcy, ale nie zdążyły, gdyż ów odszedł 
bez pożegnania. Pozostały po nim niezwykłe 
schody, które początkowo sprawiały siostrom 
trochę kłopotu z… braku poręczy. Ich konstruk-
cja powodowała, iż sprężynowały pod stopami 
wchodzących, stąd wielu z nich pokonywało ją 
na kolanach. Dziesięć lat później poręcz przy 
schodach dobudował znany z nazwiska cieśla 
- Phillip August Hesch. Wtedy też na życzenia 
sióstr zainstalowano żelazny wspornik asekuru-
jący konstrukcję przez połączenie jej z kolumną 
podpierającą chór. 

Do dziś, mimo różnych teorii, jednoznacznie 
nie ustalono czyje dłonie wzniosły ów cud drew-
nianej architektury. Mając na względzie, iż tak 
naprawdę nic na świecie nie dzieje się przypad-
kowo, roli świętego Józefa, za którego wstawien-
nictwem modliły się o pomoc siostry Loretanki, 
nie sposób przecenić…

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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Nim jeszcze zdążyłem skreślić pierwsze sło-
wo, uświadomiłem sobie, że po raz kolejny chcę 
snuć opowieść o swym muzykującym bohaterze, 
sięgając po jego piosenki śpiewane przez innych. 
A przecież, chcąc przybliżyć krzesane przezeń 
dźwięki i strofy, winienem raczej sięgać po ory-
ginały. Tak jak przed wielu laty, gdy w nieistnie-
jącym już sklepie wypatrzyłem moją pierwszą 
płytę J.J. Cale’a.

Zdarzyło się wam kupić płytę za sprawą przy-
ciągającej wzrok okładki? Rzecz jasna słyszałem 
to nazwisko. Gdzieś w głowie, z racji namiętnego 
słuchania Dire Straits, tłukła się anegdota, we-
dle której, podczas pierwszej wizyty w Stanach 
Zjednoczonych Mark Knopfler zawstydził tamtej-
szych muzyków grając od niechcenia piosenkę 
J.J.Cale’a „Lies”. Zapadła w pamięć za sprawą re-
akcji nieznanego jeszcze szerzej muzyka, który 
konsternację otoczenia piosenkarki gospel Mavis 
Staples podsumował słowami „Byłem trochę 
tym wszystkim przerażony. Przecież tylko sobie 
brzdąkałem”. Pamiętałem, że po debiucie Dire 
Straits, właśnie na J.J.Cale’a wskazywano, jako 
na osobę, która musiała inspirować Knopflera. 
W istocie jednak to wszystko nie było najważ-
niejsze. Ważna była okładka płyty. 

Na charakterystycznym drewnianym podeście 
towarzyszącym domostwom, jakie zwykliśmy wi-
dywać na filmach o Dzikim Zachodzie, siedział 
mężczyzna. Siedział w miękkim, ciepłym świe-
tle „złotej godziny”. Blask wieczornego słońca 
ślizgał się po jego posiwiałych włosach skrytych 
pod jasnym kapeluszem, wydobywał szczegól-
ną tonację zieleni z niedbale zapiętej koszuli. 
Młodzieńcza tęsknota za mitem outsidera, kre-
śliła w wyobraźni, to, czego być może tam nie 
było. Zdawało mi się tedy, że nie interesuję go 
ani upływający czas, ani odległe szaleństwa 

wielkiego świata. Że czeka, że smakuje chwilę. 
A może wcale nie zdawało….? W życiu urodzone-
go w 1938 roku Johna Weldona Cale’a był czas, 
gdy zarzuciwszy nagrywanie piosenek na całe 
lata zaszył się w Kalifornii, gdzie wraz z żoną po-
mieszkiwał w przyczepie campingowej pozbawio-
ny nawet telefonicznego kontaktu ze światem. 
Piosenki zaś zdarzało mu się pisać w plenerze, 
przed domem. 

Nigdy nie stał się gwiazdą rocka. Muzyka, 
którą tworzył przeplatała w sobie elementy roc-
kabilly, bluesa i jazzu, czerpała z country i ame-
rykańskiego folku. Muzyczni puryści skłonni do 
klasyfikowania każdej zasłyszanej nuty, zwykli 
przypisywać J.J.Cale do stworzonego na przeło-
mie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych nurtu 
„Tulsa sound”. Gęste, jakby przepalone słońcem 
a jednocześnie rytmiczne melodie Cale przesy-
cił swym charakterystycznym sposobem gry na 
gitarze. Owym delikatnym poławianiem poje-
dynczych dźwięków, pulsującym pełnym niedo-
powiedzeń akcentowaniem. On sam z dużym 
dystansem do siebie zwykł żartować, że jego wir-
tuozerski styl gry na gitarze jest sumą błędów, 
jakie popełniał i utrwalił naśladując w młodości 
innych. Z dystansem podchodził też do wpły-
wu, jaki wywarł na innych gitarzystów. Pytany 
o Marka Knopflera odpowiedział: „Ludzie mówią 
mi o tym. Ja sam tego nie zauważyłem. Może 
w jakiś sposób wpłynąłem na ten pierwszy al-
bum, ten z „Sultans Of Swing”. Jego sposób śpie-
wania jest bliski Bobowi Dylanowi, ale Mark ma 
swój własny styl. Kiedy zaczynamy, każdy z nas 

Młodzieńcza
tęsknota
za outsiderem
ADAM PRZYSTUPA

zapożycza. Ja wciąż grając korzystam z fraz 
„Gatemouth” Browna. Tak się uczymy. Nigdy nie 
czułem bym wpłynął na Marka, bardziej niż inni.”

Może jeszcze większą pasją od poławiania 
dźwięków na strunach gitary, było ich utrwala-
ne na taśmie. Jeszcze podczas służby wojskowej 
zainteresował się elektroniką, potem przez lata 
zgłębiał tajniki inżynierii dźwięku, nagrywając in-
nych muzyków i eksperymentując. Wypracował 
własne, trudne do skopiowania brzmienie, ale 
cieszyło go, gdy ktoś, kto sięgał po jego piosen-
ki odkrywał je na nowo. Może właśnie dlatego 
najbardziej cenił jazzową i zaskakująco zmy-
słową, zważywszy na oryginał, wersję „Cajun 
Moon” wyśpiewaną przez Randy Crawford. Inni 
z reguły gubili w rockowym pośpiechu wszelkie 
subtelności i intymność jego kompozycji. Tak 
było z zespołem Lynyrd Skynyrd, który mierzył 
się z piosenką „Call Me The Breeze”, czy Ericem 
Claptonem, który w 1970 roku na swym pierw-
szym solowym albumie umieścił „After Midnight” 
(nagrana w 1977 roku wersja „Cocaine” była już 
bliższa oryginałowi). Niemniej, jak zwykł żarto-
wać J.J.Cale owe nagrania przez bite kilkadzie-
siąt lat pozwalały mu opłacać czynsz.  

Nie wiem, czy pośród pokładów „cale’owej” 
ironii kryła się maleńka nutka niespełnienia. 
Głęboko skrywany żal, że pisane przez niego pio-
senki stały się przebojami za sprawą innych arty-
stów. Życie oszczędziło mu losu Claptona, który 
w młodych latach nagły przypływ popularności 
oswajał alkoholem i heroiną. Nie przyprawiało 
go o zawrót głowy obrazoburcze przypisywanie 
boskości. Niezmiennie cieszył się swoją prywat-
nością podczas spacerów czy wizyt w restauracji. 
Poczucie zaciągniętego długu i pewnej niespra-
wiedliwości obecne było natomiast u Claptona. 
W sierpniu 2005 roku nagrał wraz z J.J. Cale’m 
płytę „Road to Escondido”. Płytę, która w 2008 
roku zdobyła nagrodę Grammy. 

Kolejną ratę swojego długo przyszło spłacać 
Claptonowi już po śmierci J.J.Cale’a. Amerykański 
muzyk zmarł w wieku 74 lat na atak serca latem 
2013 roku. Podobno, pomysł nagrania płyty, któ-
ra byłaby formą hołdu gitarzyście z Tulsy zro-
dził się podczas dwunastogodzinnego lotu przez 
ocean w drodze na pogrzeb przyjaciela. Można 
oczywiście utyskiwać, iż to sztampowy koncept, 
bo nader często takie propozycje podszyte są 
merkantylnym zamysłem, ale w przypadku „The 
Breeze. An Appreciation of J.J. Cale” jest, zda 

się, inaczej. To raczej, próba przedstawiania 
twórczości J.J. Cale’a szerszej publiczności, na 
którą wedle Claptona zasłużył.  

Może dlatego dobierając piosenki, sięgnął po 
te z wczesnego okresu twórczości Cale’a. Z cza-
sów, kiedy sam się nimi zachwycił. Płytę otwie-
ra więc pochodząca z płyty „Naturally” piosenka 
„Call Me The Breeze”, jako się rzekło, spopula-
ryzowana kiedyś przez zespół Lynyrd Skynyrd. 
Clapton zagrał ją ciszej, bardziej finezyjnie, bli-
sko oryginału. Może nawet dodał odrobinę więcej 
przestrzeni, oddechu, co sprawia, że piosenkę 
rozpoczynającą się od słów „Zwą mnie wichrem / 
Bo wciąż wywiewa mnie w drogę…” jeszcze bar-
dziej chce się słuchać za kierownicą. 

W kontrze do rozpędzonego „Call Me The 
Breeze” jawi się leniwie snująca się „Magnolia”, 
zaśpiewana przez Claptona w duecie z amery-
kańskim piosenkarzem gitarzystą młodszego 
pokolenia Johnem Mayerem. Senny blues o tę-
sknocie za ukochaną, która czeka gdzieś daleko, 
w Nowym Orleanie. Niczym u Hanka Williamsa 
w „I’m So Lonesome I Could Cry” do wspomnień 
i nostalgii przywodzi zasłyszany śpiew ptaka. 
Tam drozda, tu dźwięczne kwilenie lelka. Choć 
J.J.Cale nie był wybitnym tekściarzem („Rzadko 
piszę słowa, a następnie staram się układać do 
nich melodię.  Nie jestem poetą.  Zawsze zaczy-
na się od jakiejś muzyki.”), w tym przypadku 
pokusił się o ciekawy zabieg pisarski. Tytułowa 
magnolia, to rzecz jasna urzekające kwiecie, 
którego jeden z wiecznie zielonych gatunków 
jest symbolem Luizjany, ale również imię nada-
wane za oceanem dziewczętom.

Posługując się geograficznym kluczem się-
gnijmy po „Cajun Moon”, piosenkę o czarownej 
mocy księżyca co zawisł nad krainą ludu ca-
jun, francuskojęzycznych osadników z Luizjany. 
Przedziwne to miejsce, które jednych przyciąga 
krajobrazem cypryśnikowych mokradeł bayou, 
innych kuchnią cajun z jej jambalayą, mnie zaś 
radosną muzyką. Kiedy pierwszy raz słuchałem 
„Cajun Moon” w autorskim wykonaniu myślałem, 
że usłyszę owe rytmiczne dźwięki okraszone 
partiami skrzypiec i akordeonu, ale Cale poszedł 
w kierunku bluesa. Na „The Breeze” Clapton po-
zostaje wierny oryginałowi, ale jeśli wsłuchamy 
się w słowa piosenki, nie dziwi, że Cale zachwycił 
się jazzową, uwodzącą wersje Randy Crawford, 
bo pełniej oddawała klimat opowieści. Oto, gdy 
nadchodzi noc, księżyc co wędruje niebem nad 
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Luizjaną poczyna władać sercami mężczyzn 
i kobiet.

Pewnego dnia gdy zapragniesz 
swojego mężczyzny
I odkryjesz, że pierzchł niczym 
wiatr
Nie zaprzątaj tym swojej głowy, bo 
cokolwiek byś zrobiła
Księżyc cajun ci go skradnie

Z tego samego 1974 roku pochodzi inna pio-
senka traktująca o rozstaniu „I Got the Same 
Old Blues”. W tym przypadku wytłumaczeniem 
nie jest już wpływ księżyca, lecz plotki i nie-
domówienia. W istocie nie ma to większego 
znaczenia, bo w efekcie i tak na duszy i sercu 
osiada ten sam stary blues, ta sama znajoma 
chandra. Cale nie pierwszy i pewnie nie ostatni 
czerpie z wieloznaczności owego słowa, które 
łączy w sobie melancholijny zaśpiew, poczucie 
smutku i barwę głębokiego błękitu. Za sprawą 
Tomma Petty wersja na płycie jest bardziej dy-
namiczna i rozkołysana niż oryginał, stanowiąc 
jeden z mocniejszych jej punktów.

Na „The Breeze” umieścił Clapton trzy nie-
opublikowane kompozycje J.J. Cale’a. Jedną po-
wierzył Willie Nelsonowi („Songbird”), do dwóch 
przymierzył się Mark Knopfler („Someday” i „Train 
To Nowhere”). „Someday” to popis Knopflera. 
Jeśli  grze Claptona na gitarze zwykło się przy-
pisywać techniczną wirtuozerię, były lider Dire 
Straits podobnie jak Cale nasyca brzmienie in-
strumentu emocjami. Jest w nim smutek i kon-
statacja, że medycyna na ten rodzaj bólu nie zna 
remedium, ale również nadzieja, ze kiedyś, któ-
regoś dnia…

Bo kompozycje J.J. Cale’a, choć często oparte 
na bluesie, potrafią też nieść nadzieję. W nie-
śpiesznym, podszytym rumbą, rozkołysanym 
„Sensitive Kind” - tu w wykonaniu Dona White’a – 
kryje się czułość i zrozumienie.

Nie sądź jej po pozorach, nie jest jej 
łatwo
Nie zrozum jej źle i nie baw się jej 
kosztem

Traktuj ją łagodnie, czas ci to 
wynagrodzi
Musisz wiedzieć, że jest wrażliwa

Kto zasłucha się w tej melodii, choćby nie 
przepadał za tańcem, może jej ulec. A potem… 
pozostać w zadziwieniu, że już zgasła, że ucichła.  
Jak wiele innych zda się przykrótka, urwana 
w pół słowa. Bo też piosenki Cale’a są jak szkice, 
kreślone na skrawku papieru impresje. Jeszcze 
nie uładzone, szczere…

Może dlatego skłonny jestem powtarzać mi-
mochodem frazę z surowego, pulsującego ener-
gią „Don’t Wait”, gdzie Claptonowi ponownie to-
warzyszy John Mayer.

Nie czekaj, nie czekaj
Nie czekaj na dobre czasy, które 
mają nadejść
Nie zgorszy jest ten, który pcha nas 
do przodu
Nie czekaj, nie czekaj

„Don’t Wait” to wspólna kompozycja J.J. Cale 
i jego małżonki Christine Lakeland. Pewnie dziś 
zda się jej wspomnieniem owych dobrych dni 
smakowanych razem w zaciszu domu i na scenie.  
Na „The Breeze” Christine swym łagodnym gło-
sem towarzyszy Claptonowi w wieńczącym płytę 
„Crying Eyes” 

Nie łatwo osuszyć
Moje zapłakane oczy
Cóż możesz zrobić, gdy
Łzy sprawiają, że tracę wzrok

Zasłuchany w ten śpiew John Weldon zanu-
ciłby jej pewnie kilka ciepłych słów z „Don’t Cry 
Sister”, piosenki, której na tej płycie zabrakło. 
Odszukajcie ją wśród płyt J.J. Cale’a. Warto…

Kto sięga po tę uroczą książkę najpierw mierzy się z jej tytułem. Ów intryguje zarówno treścią, 
jak i formą. Można by pomyśleć, iż tłumacz niepotrzebnie się zapędził i pomieszał zasady polskiej 
i angielskiej ortografii. Pochopny byłby to osąd, bo właśnie forma uchyla rąbka tajemnicy. Tak właśnie 
ów tytuł powinniśmy pisać. Każde słowo z wielkiej litery, bo jakże inaczej, kiedy Anglik, Który Wszedł 
Na Wzgórze, A Zszedł  Z Góry  to przydomek. 

W małych miasteczkach i wioskach, gdzie wszyscy się znają i wszystko wiedzą o wszystkich, mie-
ścinach i siołach zamieszkałych przez kilka rodzin, gdzie co drzwi domostwa, to wuj, stryj, kuzyn, 
kuzynka czy ciocia, by uniknąć nieporozumień jeszcze kilkadziesiąt lat temu zwykło się obdarzać 
sąsiadów barwnymi przydomkami. W walijskim miasteczku położonym opodal góry Flynnon Garw, 
do którego w swej powieści zaprasza nas Christopher Monger, mieszkał więc i Williams Benzyna, 
właściciel warsztatu samochodowego, i Williams Budka Telefoniczna zwany tak, ze względu na miej-
sce gdzie przyszedł na świat. Był tam również Williams Śmierć o chorobliwie ziemistej cerze i młody 
Johnny Kontuzjowany Przez Pocisk, który przez rok na froncie doświadczył więcej niż inni przez całe 
życie. Był wreszcie Evans W Tę I Nazad, zwany tak ze względu na grę na puzonie w miejscowej or-
kiestrze. Najbardziej jednak intrygowało przezwisko Reginalda Arthura Ansona zwanego Anglikiem, 
Który Wszedł Na Wzgórze, A Zszedł Z Góry. 

Bo też istniała góra. Flynnon Garw, duma miasteczka. Jak mawiali jego mieszkańcy „pierwsza 
góra w Walii”. Góra, którą latem 1917 roku dwóch przybyłych Anglików ważyło się nazwać wzgó-
rzem. Przybyli, by zaktualizować wojskowe mapy i dokonując pomiarów Flynnon Garw ośmielili 
się stwierdzić, iż liczy sobie ona 290 metrów. O dziesięć za mało, by wedle przyjętych standar-
dów nazwać ją nie wzgórzem a górą. Kartografowie zrazu nie rozumieją, co to oznacza dla dum-
nych Walijczyków a nieśpieszna dotąd akcja powieści przyśpiesza. By wzgórze na powrót stało się 
górą, swe wysiłki łączą wszyscy mieszkańcy, od pastora Jonesa po prowadzącego gospodę Morgana 
Satyra.  Niepostrzeżenie, czytelnik tej ciepłej i pełnej humoru opowieści poczyna im kibicować, choć 
z góry przeczuwa, jaki będzie jej finał. Rzecz jednak nie w rozstrzygnięciu intrygi a w jej kolejach. 
Smakowałem je z lubością. Smakowałem, ów małomiasteczkowy klimat, ową galerię czasem prze-
dziwnych postaci. Smakowałem, wreszcie ów lekki, nieprzeintelektualizowany, podszyty humorem 
styl pisania. Na pozór z lekka zdystansowany a przecież pełen sympatii do opisywanych miejsc, histo-
rii czy bohaterów. Nie mógł być inny, jeśli książka miała zauroczyć. Nie mógł być inny, bo Christopher 
Monger przyszedł na świat w niewielkiej walijskiej miejscowości  Ffynnon Taf, położonej u podnóża 
góry Garth, a powieść czerpie wedle autora ze wspomnień jego dziadka. 

W roku 1995 „Anglika, Który Wszedł Na Wzgórze, A Zszedł  Z Góry”  przeniósł na srebrny ekran… 
sam autor, w tytułowej roli obsadzając nieznanego jeszcze szerzej Hugh Granta. Komu film się podo-
bał winien sięgnąć i po książkę, bo choć to dość wierna ekranizacja, odnajdzie w niej jeszcze więcej 
ciepła i humoru.

Warto przeczytać
Christopher Monger

„Anglik, Który Wszedł

Na Wzgórze, A Zszedł  Z Góry” 

Wydawnictwo Prószyński i S-ka

RECENZJA   ADAM PRZYSTUPA
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SPOŚRÓD NUT WYSORTOWANE     ADAM PRZYSTUPA

Kiedy pewnego razu mój 
syn przyniósł ze szkoły tekst 
piosenki, którą winien się na-
uczyć na szkolną akademię, 
myślałem że ze mnie żartuje. 
Nie chciałem wierzyć, że pani 
nauczycielka umyśliła sobie by 
powierzona jej dziatwa sławi-
ła rodzinne miasto słowami 
„Bo Lublin jest, jest the best, 
yeah, yeah, yeah. To nawet 
już przedszkolak wie. Bo Lublin 
jest, jest the best, yeah, yeah, 
yeah. Zobaczysz a przekonasz 
się”. Zaintrygowany sięgnąłem 
do Internetu, by dowiedzieć 
się, iż piosenka okraszona tak 
„błyskotliwym” refrenem wy-
grała w 2006 roku oficjalny 
konkurs na piosenkę o Lublinie. 

Kiepsko z moim miastem, 
pomyślałem, jeśli szacowne 
jury spośród kilkudziesięciu 
propozycji wybrało właśnie 
tę, zda się inspirowaną pierw-
szym wersem „She loves you” 
Beatlesów. A może nie powinie-
nem się dziwić, w końcu jeden 
z jego członków darzy „czwór-
kę z Liverpoolu” niezmienną 
sympatią. Werdykt wszakże 
wydano jednogłośnie zaklina-
jąc wysoki poziom dzieł stają-
cych w szranki. Dzieł mających 
mądrym tekstem i chwytliwą 
melodią głosić chwałę miasta 
nad Bystrzycą. Miasta, które do 
pieśni nie miało takiego szczę-
ścia jak Warszawa, Kraków czy 
choćby Wrocław. A przecież jego 

uliczki i zaułki przemierzali nie 
tylko muzycy „Budki Suflera”, 
„Bajmu” czy „Lubelskiej 
Federacji Bardów”, ale i ta-
kie muzyczne osobowości jak 
Hanka Ordonówna, Kazimierz 
Grześkowiak, Bohdan Łazuka, 
Piotr Szczepanik, Michaj 
Burano a przede wszystkim 
wybitny kompozytor i wirtuoz 
Henryk Wieniawski.  W efek-
cie gdyby spytać o piosenkę 
związaną z Lublinem większość 
odnajdzie w pamięci tylko ty-
tułowy wers skocznej piosenki 
Brathanków „W kinie w Lublinie 
– kochaj mnie”. Piosenki wy-
śpiewanej o ironio przez dziew-
czynę ze Śląska Cieszyńskiego 
wspieranej przez grono 
Krakusów. Niewielu wspomni 
duet Bohdana Łazuki i Piotra 
Szczepanika „Ja z Lublina, ty 
z Lublina”. 

„Jaka tego jest 
przyczyna?
Ja z Lublina,
ty z Lublina,
oto historyczny szkic,
takie małe niby nic.
Niby nic, a jednak coś,
kto z Lublina
– równy gość,
najlepszym przykła-
dem jest
Bogdan Ł. i Piotr Sz.”

„Szczezuka i Łopanik”, jak 
żartobliwie miesza nazwiska 
bohaterów autor tekstu Józef 
Prutkowski, śpiewają tu nie tyle 
o urokach swego rodzinnego 
miasta, co o więzach łączącej 
ich przyjaźni, ale w zasadzie 
trudno o lepszą rekomenda-
cję, niż owe żartobliwe acz nie-
co nieskromne „kto z Lublina 
– równy gość”. Ja zapamięta-
łem jeszcze ukryty w jednej ze 
zwrotek uroczy zwrot „kormo-
ranić” nawiązujący do tkliwości 
popularnej przed laty innej pio-
senki Piotra Szczepanika.

Piosenki o Lublinie, nie przy-
niósł też rok 2017, w którym 
gród niczym Rzym położony na 
siedmiu wzgórzach obchodził 
700 lecie.  Co prawda obja-
wiły się pieśni z tekstem Jana 
Kondraka wyśpiewane na uro-
czystym jubileuszowych kon-
cercie, ale piosenki, którą moż-
na byłoby zanucić, jak nie było 
tak nie ma. Mam zresztą wraże-
nie, że nie taki cel przyświecał 
liderowi „Lubelskiej Federacji 
Bardów”, gdy pochylał się nad 
pustą kartką. Pieśń rocznicowa 
z racji swej powagi przebojem 
stać się nie może. Brak jej dy-
stansu. Ot choćby takiego, któ-
ry odczuwał Paul Heaton pisząc 
piosenkę „Manchester” na dzie-
siąty album zespołu „Beautiful 
South”. 

Piosenka o Twoim
mieście

„Kabriolet przypisany 
do garażu
Oszczędzaj na chwilę, 
gdy wyjrzy słońce
Lecz, jeśli deszcz czyni 
Brytanię wielką
Co rzec
o  Manchesterze

 I znów rozwiesisz 
swoje ubranie
By przeschło na  
grzejniku 
To właśnie to, co czyni 
Brytanię wielką
A Manchester jeszcze 
większym”

Lecz po cóż szukać tak da-
leko. Tę samą ironię i pokłady 
humoru odnajduję w tekście 
Macieja Świątka „Zielony w te-
macie Olsztyna”, który okrasił 
muzyką i wyśpiewał Tomasz 
Szwed. 

„Poznałem kiedyś 
pewną dziewczynę
Fascynującą się 
światem
Co chciała wiedzieć 
coś o Olsztynie
Bo go widziała na 
mapie
Dziewczyna była 
Europejką
Też wszedłem do 
Europy
Więc jej roztaczam mej 
ojczyzny piękno
Lecz mam z Olszty-
nem kłopoty”

I tu pora na przebojowy, 
melodyjny refren, który po-
zwala mi zwać piosenkę z płyty 
„Śpiewnik” prawdziwym prze-
bojem. Takim, który można 
zanucić, jeśli ktoś lubi śpiewać, 
choćby przy goleniu. Rzadki to 
przypadek w ostatnim dzie-
sięcioleci. Rzadki to również 
przypadek, by melodia wsparta 
była tak oryginalnym tekstem, 
który z niewiedzy z niezwykłą 
erudycją maluje obraz miasta 
nad Łyną.

„W temacie Olsztyna 
jestem zielony
Podobno tam też jest 
zielono
Mam do Olsztyna stąd 
jakieś sto mil
I skojarzenia z oponą
Zielone całkiem mam 
rozeznanie
W tej właśnie ojczyzny 
części
Z Gałczyńskim mi się 
kojarzy i praniem
Zieleńszy jestem
od gęsi”

Nie byłem nigdy w Olsztynie, 
ale piosenka sprawiła, iż za-
wsze już będę kojarzył go z zie-
lenią. Poniekąd słusznie, bo po-
noć 20% powierzchni miasta 
stanowią lasy. To o nich pisał 
Konstanty Ildefons Gałczyński 
w „Kronice olsztyńskiej”:

„A w tych borach 
olsztyńskich
 dobrze z psami 
wędrować.

A w tych jarach 
olsztyńskich
 sośnina i dąbrowa.

 Tęcza mosty 
rozstawia.
 Jak Wenus pachnie 
szałwia.
 Ptak siada na 
ramieniu.
 Komar płacze 
w promieniu.

 W dzień niebo się 
zaśmiewa,
 a nocą się 
rozgwieżdża,
 gwiazdy w gniazda 
spadają.
Żal będzie stąd 
odjeżdżać.”

Wstyd przyznać, ale wcze-
śniej kojarzyłem Olsztyn 
z fabryką opon i klubem spor-
towym zwanym jej imieniem. 
Nie miałem też pojęcia, iż 
„Kronikę Olsztyńską” pisał 
Gałczyński przebywając w le-
śniczówce Pranie, zwanej tak 
bynajmniej nie ze względu na 
prozaiczną czynność domową, 
lecz za sprawą pobliskiej łąki, 
która jak mawiano „prała”, czyli 
osuwała się mgłą. Ale wszyst-
ko to odnajduję w naprawdę 
błyskotliwym refrenie. I zieleń, 
i poetę Konstantego, co zapadł 
w pamięć „Teatrzykiem Zielona 
Gęś”, i ową wytwórnię „Stomil” 
o sto mil odległą…

Pozazdrościć…
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Czy naprawdę o północy w Wigilię 
zwierzęta mówią ludzkim głosem? 

A dlaczegóż by nie? Bo nigdy tego nie doświad-
czyliśmy? Bo na zdrowy rozum to niemożliwe? 
Świat jest pełen cudów, a te mają to do siebie 
że przekraczają naszą zdolność pojmowania. 
Próbujemy je sobie tłumaczyć, budujemy teorie, 
modele, liczymy, wnioskujemy, lecz tak napraw-
dę nigdy nie mamy pewności czy znaleźliśmy 
wytłumaczenie, czy tylko się do niego zbliżyliśmy 
zdając się na logikę. Właśnie, na logikę. Jeśli jej 
zawierzyć, czemu zwierzęta, obecne przy naro-
dzeniu Pańskim nie miałyby mieć tego przywileju 
by raz w roku głosić Dobrą Nowinę?

Ja, dziatwo moja, ludzkiej mowy ze zwie-
rzęcych pyszczków nie słyszałem, ale też, gwoli 
sprawiedliwości, słyszeć jej nie mogłem. Wszak 
o północy, po wigilijnej wieczerzy, miast na-
słuchiwać u szklanej szyby akwarium, czy też 
wpatrywać się w mądre kocie oczy, zwykłem na 
otwarcie Pasterki gromko intonować „Wśród noc-
nej ciszy”. 

Ale przecież, nie raz przychodziło mi ze zwie-
rzętami rozmawiać. Nie wierzcie, że ryby gło-
su nie mają. Są tylko stale zabiegane. A może 
raczej zapływane? Nie zwykły gadać bo ich to-
warzyszki nie nadstawiają uszu, a te złote dość 
mają do znudzenia powtarzanych przez wędka-
rzy i rybaków próśb o złoto. Prowokują kolorem? 
Być może, wszak, nie słyszano w rzekach i je-
ziorach by ktoś o srebro nagabywał srebrzyste 

karasie. Zresztą to człowiek ukuł powiedzenie, iż 
milczenie jest złotem.  

Więcej rzec wam mogę o kotach. Nie raz pra-
wiłem o różnych sprawach w zdobne blizną mać-
kowe ucho, on zaś ważąc me słowa w milczeniu 
obdarzał mnie spojrzeniem mówiącym „przecież 
to oczywiste, nie trać czasu na słowa”. Głaskałem 
go tedy za uchem, Maciek zaś przymykał oczy 
i kład głowę na czarnych łapach. Po dłuższej 
chwili w ciszy zalegającej kuchnię rozlegało się 
pomrukiwanie. Zrazu nieśmiałe, cichutkie, potem 
coraz głośniejsze, zgrane z rytmicznym zaciska-
niem kocich łap na moim udzie. Każdy kolejnych 
ruch dłoni po czarnym, błyszczącym grzebiecie 
powodował, że czułem jak przez materiał spodni 
przebijają się kocie pazury. Jeśli czas mnie nie 
gonił pozwalałem mu na tę drzemkę, odbierając 
ją jako dowód kociego zaufania. 

Przedziwna to była przyjaźń. Na co dzień 
dzieliło nas równo sto kilometrów. Spotykałem 
go podczas moich wyjazdów z rodzicami na wieś, 
w czas wakacji czy świąt. Wedle opowieści mojej 
babci kocisko, które bynajmniej nie przesiady-
wało co dnia przy piecu, ale co dnia pracowicie 
przemierzało swój rewir wokół obsiedliska, za-
wsze wiedziało kiedy przyjeżdżamy. Często szedł 
„na kawalerkę”. Potrafił po kilka dni nie zaglądać 
w okolice domu, ale kiedy zjawialiśmy się na wsi 
był i czekał. Skąd wiedział? Do dziś pozostaje 
to dla mnie zagadką. Gdy go o to pytałem, pa-
trzył na mnie wymownie jakby chciał powiedzieć 

Kocie opowieści
Nie raz przychodziło mi ze zwierzętami rozmawiać...

ADAM PRZYSTUPA
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„Przecież to oczywiste, nie trać czasu na słowa”. 
Nie pytałem więc dłużej, tak jak nie pytałem 
gdzie chadzał, bo to były jego własne, kocie dro-
gi. Mądrzy ludzie powiadają, że kot nie oddala się 
od swego domostwa dalej niźli na 800 metrów, 
ale jeśli trzeba potrafi pokonać i większe odle-
głości. Czytałem swego czasu o kocie zwanym 
Kajo, który do swego domu wędrował  przez bite 
1120 km dzielące stan Indiana od Pensylwanii. 
Czytałem też kiedyś, że koty zwykły się czasem 
spotykać na szczególnych towarzyskich spotka-
niach, które odbywają się na styku łowieckich re-
wirów. Siadają wtedy wieczorową porą półkolem 
niedaleko od siebie i milczą. Czasem do północy, 
czasem do świtu. Ciekawe o czym milczą. Tak, 
o to mogłem go zapytać. 

Wieczorem szliśmy na spacer. Trawiastym 
ugorem wzdłuż sadu, aż do linii pól. By ode-
tchnąć, by oprzeć wzrok o horyzont. Szliśmy 
obok siebie, bynajmniej nie równym krokiem. 
Maciek czasem stawał jakby czegoś nasłuchiwał, 
potem nadrabiał dystans kilkoma susami, by 
znów wędrować przy nodze. A potem staliśmy. 
Słońce gdzieś w oddali chyliło się nisko z czerwo-
ną poświatą, wieś kładła się do snu. Było cicho, 
tylko świerszcze grały swój wieczorny koncert. 
Potem ocierał się o moje zakurzone spodnie da-
jąc znak, że trzeba nam wracać. Odprowadzał 
mnie tedy do domu, by samemu ruszyć w nocny 
obchód swych włości. 

Rankiem wślizgiwał się do kuchni by przy 
śniadaniu, gdy siedziałem za stołem stawać na 
dwóch łapach, przednie opierając o moje udo 
i prosić bym się z nim podzielił. Miał rzecz jasna 
swoją miskę, ale gdy przyjeżdżaliśmy na wieś 
wiedział, że wolno mu więcej. Po chwili miałem 
go już na swoich kolanach i oto jego głowa ku 
zgorszeniu mojego dziadzia pojawiała się ponad 
poziomem stołu, uważnie lustrując, co też sma-
kowitego można tu znaleźć. 

Pewnego razu spać mieliśmy w stodole. Nie 
pomnę już czy z nadmiaru gości, których w wiej-
skim domu pomieścić było nie sposób, czy też 
ot tak, dla fantazji. Nieważne, nocleg na sianie, 
gdy księżyc zagląda przez deski poszycia stodoły 
sam w sobie jest atrakcją. Legliśmy we trzech. 
Ja, mój tato i Maciek, koci król okolicy. Maciek 
z dziada pradziada z rodu Maćków, chciałoby się 
powiedzieć, bo inaczej nikt tu kotów nie nazywał. 
Czarny był po mamie jak noc, co właśnie nad 
światem się rozlała. Sen pod powieki zakradał 

się powoli a każdy z nas układał się jeszcze by 
najlepsze miejsce dla siebie znaleźć. Podczas 
tych zabiegów tato z jakiejś przyczyny leżąc 
rękę podniósł do góry, płytki koci sen przerywa-
jąc. W jednej chwili Maciek zebrał się w sobie, 
skoczył i wczepił się w owo uniesione przedra-
mię, które w ciemności w jego mniemaniu nade 
mną zawisło. Tato zaskoczony strząsnąć go z ręki 
spróbował, ale kocur wczepił się pazurami i nie 
puszczał. „Maciek, co tobie” krzyknął nań mój 
tata i dopiero wtedy koci obrońca puścił rękę. 
Przezornie jednak zwinął się w kłębek przy mej 
głowie i czuwał nade mną noc całą. 

Z dawna już go nie widziałem. Czasem zda mi 
się, że widzę jak przemyka ugorem, że dostrze-
gam jego czarny grzbiet wśród zieleni. Pewnie 
gdzieś wędruje po swoich ścieżkach. Jeśli kiedyś 
jeszcze siądę z nim wieczorem na progu, specjal-
nie dla Was zapytam go o ów cud wigilijnej nocy. 
Pewnie omiecie mnie tym swoim spojrzeniem, 
w którym wyczytam „Przecież to oczywiste, nie 
trać czasu na słowa, tej nocy większe dzieją się 
Cuda…”
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Jeśli wierzyć ludowym porzekadłom, desz-
czowa Barbórka, winna w tym roku zwiastować 
mroźne Boże Narodzenie. A może nawet białe, 
śnieżnym puchem przykryte? Pewności wszakże 
mieć nie można, bo jeśli idzie o przepowiadanie 
pogody zawsze sprawdza się tylko jedna progno-
za, wedle, której, „gdy na świętego Prota jest 
pogoda albo słota, to na świętego Hieronima jest 
deszcz albo go ni ma”. 

To, co za oknem, bywa wszakże wdzięcznym 
tematem rozmów, także za świątecznym stołem. 
Dyskusji, w których czasem, jako poręczny argu-
ment powracają legendarne karczmy na ściętym 
lodem Bałtyku. Poręczny, bo gdy za oknem plu-
cha, usłyszeć można, iż drzewiej to były zimy… 
Zimy, podczas których mróz był tak wielki, iż sa-
niami po lodzie jeżdżono do Szwecji, na środku 
Bałtyku czekała na podróżnych drewniana karcz-
ma. Kiedy zaś na oknem śniegi bieleją, zawsze 
rzec można, iż kudy tej zimie, do jej pradaw-
nych poprzedniczek, gdy mróz był tak wielki, iż 
saniami…

Skąd ta karczma?
Przyjęło się mówić o owych karczmach „le-

gendarne”. Bo też trudno w istocie namierzyć 
źródło owych opowieści. Nawet chłodni racjonali-
ści wykpiwający historie o morzu skutym lodem, 
nie potrafi ą wskazać pochodzenia mitów, z któ-
rymi walczą. Ja sam długo żyłem w przeświad-
czeniu, iż o karczmach na Bałtyku pisać musiał 
w swych „Pamiętnikach” Jan Chryzostom Pasek, 

ale myliłem się okrutnie. Szukałem długo i cier-
pliwie, wertowałem przepastne zasoby Internetu. 
Na darmo. Wreszcie w książce Augustyna Necla 
„W niewoli białych purtków” odnalazłem rozdział 
„Zamarznięty Bałtyk”, w nim zaś fragment wart 
przypomnienia:  

„Był to rok, w którym przyszło niezwykle 
chłodne lato, jesieni prawie wcale nie było i na-
deszła bardzo wczesna zima. Już w październiku 
chwycił bardzo siarczysty mróz z wiatrem pół-
nocno-wschodnim, a dwudziestego ósmego paź-
dziernika koło Wielkiej Wsi zamarzło Małe Morze. 
Rybacy byli pewni, że przedwczesny mróz ustąpi 
i przyjdzie ocieplenie. Wprawdzie koło świętego 
Marcina ten siarczysty mróz pękł i nawet padał 
deszcz, jednak już w ostatniej dekadzie listopada 
wiatr się wykręcił, dął od północy i zamarzło nie 
tylko Małe Morze, zasłonięte Wyspami Helskimi, 
lecz także Wielkie Morze przykryła warstwa śnie-
gu. Ptactwo podciągnęło pod brzeg, niespodzie-
wanie przyleciały z północy nury, które przed-
tem nie były znane na kaszubskim wybrzeżu. 
Wszystko to świadczyło, że w Skandynawii też 
panuje ciężka zima.

Toteż nikogo nie zdziwiło, gdy w dzień świętej 
Barbary pojawiły się sanie ze Szwecji po żyto. 
Przybysze odjechali nieco od wybrzeża, zatrzy-
mali się we wsiach Strzelno i Łebcz, gdzie za-
ładowali sanie zbożem i wrócili do Karlskrony 
i Norrkoping. Odtąd Szwedzi utworzyli stałe 
połączenie Przylądka Rozewskiego z Karlskrony 

Przez Bałtyk po lodzie?
ADAM PRZYSTUPA
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i z Norrköping, przez Burgsvik na Gotlandii. 
Na zamarzniętym morzu pobudowali drewnia-
ne domki, w których gromadzili pasze dla koni, 
a furmani znajdywali ciepłe noclegi, Na odcinku 
od Karlskrony do Rozewia było siedem zajezd-
ni, dwie z nich urządzono na żaglowcach uwię-
zionych w lodzie, na których wybudowano też 
stajnie. Żeby konie swym ciepłem nie roztapiały 
lodu, podłogę w stajniach ułożono z drewnia-
nych bali. Ta dobrze przemyślana łączność mię-
dzy wybrzeżem szwedzkim i polskim trwała od 
czwartego grudnia do dziesiątego maja, z tym, 
że między Norrkoping a Rozewiem, skończyła się 
już przed świętym Wojciechem, bowiem w rejo-
nie Gotlandii powstała wielka wyrwa w lodzie. 
Z Polski wywieźli Szwedzi masę zboża, bo za-
jeżdżali saniami aż na Kujawy, do Inowrocławia, 
a nawet do Gniezna, tam bowiem tego roku, po-
mimo chłodnego lata, były bardzo udane zbiory. 
W Szwecji natomiast nie dojrzało ani żyto, ani 
jęczmień, nie mówiąc już o owsie. W Tupadłach 
i Wielkiej Wsi trzymali Szwedzi zapasowe konie. 
Zmieniali je również w zajazdach pobudowanych 
na morzu.”

Nieżyjący już pisarz zwany był „kronika-
rzem spod Rozewskiej Blizy” i „kaszubskim 
Sienkiewiczem”, przede wszystkim za sprawą 
pisanych przez siebie powieści historycznych, 
ale wydana w 1977 rok książka, to zbiór nad-
morskich gawęd i podań. Nie można ich, rzecz 
jasna, traktować na prawach historycznego prze-
kazu, ale w każdej legendzie tkwi przecież zia-
renko prawdy. A może raczej rzec trzeba – każda 
legenda na owym ziarnku prawdy wyrasta. Ku 
przestrodze wątpiących, dla zasady, warto przy-
pomnieć odkrycie w 1873 roku przez Heinricha 
Schliemanna legendarnej Troi, którą przez wieki 
uważano za miasto skrzesana przez Homera na 
kartach „Iliady” z wyobraźni.

Urodzony w 1902 roku Augustyn Necel od 
młodych lat „rybaczył” na ojcowskiej łodzi, na 
pomerance. Wedle wspomnień zaczytywał się 
wtedy w sienkiewiczowskim „Ogniem i mie-
czem”. Zaczytywał, ale i w wolnych od pracy 
chwilach czytał na głos niepiśmiennym rybakom. 
Co ważne, wedle innych wspomnień, potrafi ł też 
słuchać. Nie można więc wykluczyć, iż wśród ry-
backich gawęd przekazywanych z pokolenia na 
pokolenie, była i ta, o okrutnej zimie, co Bałtyk 
lodem ścięła. Necel zapewne ją nieco ubarwił, 
dodał szczegółów, które w ustnym przekazie 

musiałyby się zatrzeć. Ubarwił, puścił wodze 
fantazji, tycząc słowne trakty, które chciałoby 
się brać za właściwe ślady, lat minionych. O jed-
nym z bohaterów legendy, Ludwiku Borkaczu, 
pisał więc, iż „w pięćdziesiątym roku życia zo-
stał stracony przez Gdańszczan za to, że wraz 
z trzema najstarszymi synami przyłączył się do 
buntowników, którzy wystąpili przeciwko raj-
com gdańskim, zwalczającym politykę Stefana 
Batorego”. Jeśli spojrzymy na karty historii, ostry 
konfl ikt mieszczan gdańskich z Rzeczpospolitą 
przypadł na lata 1576-1577. Tak, więc Ludwik, 
który owej pamiętnej zimy miał lat czternaści, 
na świat przyjść musiał w 1526 lub 1527 roku. 
Tym samym, jeśliby wierzyć legendzie, karczmy 
na lodowej tafl i Morza Bałtyckiego stać musiały 
w roku 1540 lub 1541. Tyle tylko, że Karlskrona, 
z której Szwedzi wyprawiać się mieli po zboże do 
Polski została założona przez króla Karola XI do-
piero w 1680 roku. Jeszcze później powstał port 
w Burgsvik. Czyżby więc wszystko to było fanta-
zją? Niekoniecznie…

Na kartach starych ksiąg…
Pamiętać należy, iż charakter Bałtyku, mo-

rza śródlądowego o małej wymianie wód przez 
cieśniny duńskie i stosunkowo niskim zasoleniu, 
stwarza warunki odpowiednie do powstawa-
nia kry lodowej. W roku 2010 pojawiła się ona 
u zachodnich wybrzeży Polski na wysokości od 
Świnoujścia po Kołobrzeg. W roku 1987 maksy-
malne zlodzenie Bałtyku osiągnęło 405 tys. km2, 
co oznacza przeszło 97% jego powierzchni. Gwoli 
prawdy wspomnieć należy, iż mowa tu o koncen-
tracji lodu, który w wielu miejscach nie stanowił 
jednolitej grubej tafl i, lecz miał charakter luźnej 
kry, tzw. paku lodowego. A jak było przed laty?

Wydana w 1829 roku „London Encyclopaedia” 
pod hasłem „mróz” przytacza następujące fakty:

• W roku 1296 cieśnina Kattegat była za-
marznięta pomiędzy Danią a Norwegią;

• W roku 1292 jedna tafl a lodu umożliwia-
jąca podróżowanie rozpościerała się po-
między Norwegią a Jutlandią; 

• W roku 1323 sroga zima umożliwiała po-
dróż pieszą i konną po lodzie z Danii do 
Lubeki i Gdańska;

• W roku 1408 Bałtyk zamarzł między 
Olandią i Gotlandią, oraz miedzy Danią 
a Norwegią tak, iż wilki przechodziły po 
lodzie od Jutlandii;

• W roku 1423 zamarzły zarówno Morze 
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Północne, jak i Bałtyk, po którym podró-
żowano pieszo z Lubeki do Gdańska;

• W roku 1460 po tafli lodowej Bałtyku 
podróżowano pieszo i konno pomiędzy 
Danią a Szwecją;

• W roku 1548 zima była tak mroźna, iż 
między Danią a Rostokiem konie i osły 
ciągały sanie po lodzie;

• W roku 1658 król Szwecji Karol X naje-
chał Danię, przekraczając po lodzie cie-
śninę Mały Bełt, wraz z konnicą, taborami 
i artylerią;

W roku 1670 mróz był tak siarczysty, iż za-
marzł Wielki i Mały Bełt;

W roku 1726 podróżowano saniami 
z Kopenhagi do szwedzkiej prowincji Scania.

Dość przypadków, by z góry odrzucić możli-
wość przejażdżki saniami po Bałtyku. Tyle tyl-
ko, że jak zauważą sceptycy, gros tych faktów 
dotyczy zachodnich obszarów interesującego 
nas akwenu, gdzie zlodzeniu zdaje się sprzyjać 
znacznie mniejsza jego głębokość. Z zachowa-
nych zapisków Thomasa Henshowa, członka bry-
tyjskiego towarzystwa naukowego Royal Society, 
posła na dworze duńskim, który w styczniu 1674 
roku przekraczał pieszo skuty lodem Sund, gru-
bość pokrywy sięgała 6 cali, to jest ponad 15 
centymetrów. 

Gdy zaś idzie o polskie wybrzeże, w książce 
„Dzieje polskiej floty od Kazimierza Jagiellończyka 
do Augusta II Mocnego” autorstwa Tadeusza 
Górskiego znajdziemy informacje, iż „w la-
tach 1440, 1445 był taki lód, że można było po 
Niedzieli Palmowej (2 marca) jeździć po lodzie 
z Helu do Gdańska. W 1454, 1457-1458 i na 
przełomie 1459/1460 morze było drogą publicz-
ną dla konnych. W roku 1495 morze znów mocno 
zamarzło, a następnego roku zima była tak su-
rowa, że konno jeżdżono po lodzie z Gdańska na 
Hel, z Pomorza do Danii itd. Ówczesny kronikarz 
podaje, że 6 marca 1496 roku Zatoka Gdańska 
była tak zamarznięta, że jechali czterema koń-
mi saniami, należycie dorszami załadowanymi 
z Helu aż tu do Wisły.”. Znacząca zwłaszcza wy-
daje się powtarzająca się informacja o trakcie 
wiodącym z Gdańska na zachód, ku Danii.  

Carta Marina
Oto w 1526 roku osiadł w Gdańsku, uchodzą-

cy z objęte reformacją Szwecji ksiądz kanonik 
Olaus Magnus, brat ostatniego katolickiego ar-
cybiskupa Uppsali, Johanna Magnusa. Był Olaus 

jednocześnie kartografem, nie dziwi więc fakt, iż 
w roku 1527 rozpoczął za namową biskupa war-
mińskiego Maurycego Ferbera pracę nad wielką 
mapą krajów północnych, znaną dziś pod nazwą 
Carta Marina. Na arkuszu o wymiarach 170 x 
125 cm nakreślił po raz pierwszy zbliżony do pra-
widłowego kształt Półwyspu Skandynawskiego, 
Zatoki Botnickiej oraz południowych brzegów 
Bałtyku. W tym ostatnim przypadku uważa się, 
iż Olaus oparł się na udostępnionych mu przez 
biskupa Ferbera mapach sporządzanych przez 
Mikołaja Kopernika. Choć Carta Marina zosta-
ła dedykowana Gdańsku, została wydrukowana 
w Wenecji, gdzie obaj bracia udali się wiosną 
1537 roku. 

Dlaczego o niej wspominam? Otóż, Olaus 
Magnus umieścił na niej, ni mniej, ni więcej, tyl-
ko…. karczmy na Bałtyku. Od Meklemburgii po 
Zatokę Ryską przy południowym wybrzeżu nary-
sował drewniane domki, które niosły wytchnie-
nie podróżującym po lodzie. Znaczenie, owych 
symboli rozwinął wiele lat później w swoim 
dziele „Historia ludów północnych” („Historia de 
Gentibus Septentrionalibus”), pisząc:

„Niemcy zamieszkujący region Wenedii wy-
kazują się zadziwiającymi umiejętnościami przy 
stawianiu karczem na morskich wybrzeżach, 
skałach, a nawet lodzie, tak aby ruch ich han-
dlarzy nie ucierpiał wskutek wielkich ilości śnie-
gu zalegających na leśnych i polnych drogach. 
Stawiają prostokątne bele, przycinane do wyso-
kości dwóch albo trzech stóp ponad lodem, ukła-
dając z nich fundamenty i zarys budowli, i kładą 
na nich domostwa jakich potrzebują, z podłoga-
mi od ściany do ściany; chętnie przy tym korzy-
stają z węglowych palenisk (jak z wszystkiego 
czego potrzebują do miłego spędzania czasu). 
Nie lękają się szpiegów ani rabusiów, gdyż cieszą 
się na lodzie większym bezpieczeństwem niżby 
je mieli w pałacu; a czują się tym lepiej, im bar-
dziej dotkliwy mróz i im ostrzejszy wicher”.

Jak widać same karczmy budowane na zamar-
zniętych wodach Morza Bałtyckiego nie były mi-
tem czy legendą. Czy skoro stały przy lodowym 
trakcie wzdłuż południowego wybrzeża, mógł ist-
nieć trakt, którym z Polski do Szwecji wożono 
zboże? Wobec braku pisemnych świadectw wąt-
pimy, ale... w takich chwilach, wspomnijmy na 
uśmiech odkrywcy Troi, Heinricha Schliemanna, 
zdający się mówić „a nie mówiłem”…

Ma kantyczka ku serca uciesze
Tę szczególną właściwość, że jeśli
Kruche strony uchylisz, z ust skrzesze
Pastorałki, kolędy i pieśni

Darzy cudem kantyczka bo czyż li
Nie zda wtedy nam się, że społem
Śpiewa więcej pokoleń niźli
Do Wigilii siadło za stołem

Patrząc na nią myślę - prześliczna
Sama w sobie niepowtarzalna
O pożółkłych, sczerniałych stroniczkach
Wyoblonych w dłoniach jak żarna

16 marca – 16 lipca 2016 r.

Kantyczka
ADAM PRZYSTUPA
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Krok 1 – z dwóch kolorowych 
wstążek o szerokości 2,5 cm przygo-
towujemy prostokątne paski o dłu-
gości 5 cm.

Krok 2 – z dwóch pasków (jed-
nego koloru) układamy krzyż, któ-
ry przypinamy szpilkami do styro-
pianowej bombki, na jednym z jej 
„biegunów”.

Krok 3 – zaginając górne rogi 
prostokątnych pasków wstążki, two-
rzymy z nich trójkąty równoramien-
ne. Cztery z nich przypinamy przy 
pomocy szpilek do uprzednio utwo-
rzonego krzyża, w sposób przedsta-
wiony na zdjęciu. 

Krok 4 – drugą warstwę trójką-
tów przypinamy do styropianowej 
bombki naprzeciwlegle, wierzchołka-
mi skierowanymi do środka krzyża. 

Krok 5 – w podobny sposób na-
kładamy kolejne warstwy trójkątów, 
używając na przemian dwóch kolo-
rów wstążki. Metodycznie pokrywa-
my całą powierzchnię bombki. Sta-
ramy się, by kolejne trójkątne płatki 
zachodząc na poprzednią warstwę 
maskowały mocujące ją szpilki.

Krok 6 – przybranie bombki wy-
kańczamy na drugim jej „biegunie” 
przypinając kokardę utworzoną ze 
wstążki. By móc umieścić bombkę 
na choince, z węższej wstążki two-
rzymy zawieszkę.

Powodzenia!

Święta Boże-
go Narodzenia to 

w naszej tradycji święta o najbardziej ro-
dzinnym charakterze. To czas, w którym winni-
śmy znaleźć więcej niż zwykle czasu dla najbliż-
szych. To okazja nie tylko ku temu by wspólnie 
zasiąść za wigilijnym i świątecznym stołem, ale 
również by inne rzeczy czynić wspólnie – rodzice 
z dziećmi czy dziadkami.

Dziś Agnieszka i Ania Przystupa proponu-
ją wykonanie bombki zdobionej wstążkami. Jej 
kształt inspirowany jest zachodzącymi na siebie 
listkami karczocha. 

 
Do wykonania bombki będą nam 

potrzebne:
• styropianowa bombka, którą można ku-

pić w sklepach pasmanteryjnych; 
• dwie wstążki o długości około 5 m i sze-

rokości 2,5 cm;
• szpilki;
• wąska wstążka o długości około 0,5 m.

Bombka niczym 
karczoch

AGNIESZKA I ANIA PRZYSTUPA

FO
TO

: 
A
ut

or
ki

.



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 6

 -
 Z

IM
A
 2

01
8 EK

O
G

A
D

K
A
 N

R
 6 - Z

IM
A
 2018

7372

Zdarzyło się naprawdę
Takt za taktem…

Ma Poznań w branży odpadowej miejsce szczególne. Co roku jesienią, kto żyw zjeżdża na orga-
nizowane tam targi, by zobaczyć, co nowego w zakresie technologii, by usłyszeć, co nowego w nie-
ustannie zmieniającym się prawie a nade wszystko spotkać z dawna niewidzianych znajomych.

 Ekipa KOM-EKO zjechała tamtego roku do stolicy Wielkopolski jeszcze w przededniu targów, 
w dżdżyste niedzielne popołudnie. Zameldowawszy się w recepcji hotelu, dyrektor Marek ruszył 
z walizką na górę. Po chwili schludny pokój witał go delikatnie sączącą się muzyką. Do umówionej 
kolacji pozostawało jeszcze trochę czasu. Odpoczywał. W powietrzu wciąż drgały nuty tej samej me-
lodii, która poczęła go intrygować. Z czasem zainteresowanie przeszło w irytację. Pilotem wyłączył 
telewizor, na ekranie którego powtarzała się reklama hotelu. Melodia nie ucichła. Te same takty wciąż 
sączyły się do uszu. Jeszcze raz zlustrował wzrokiem pokój myśląc, iż odnajdzie jakieś radio czy od-
twarzacz. Na próżno. W geście desperacji wyjął kartę hotelową. Pokój utonął w ciemnościach, ale on 
wciąż słyszał tę samą melodię.

 Wyszedł z pokoju i czym prędzej udał się do recepcji, gdzie po chwili z lekkim niedowierzaniem 
wysłuchano jego opowieści. Nie, hotel w żadnym wypadku nie posiadał instalacji serwującej swym 
gościom muzykę relaksacyjną w pokojach. Po chwili zastanowienia udało się jednak rozwiązać za-
gadkę. Oto w pokoju sąsiadującym przez ścianę z pokojem dyrektora mieszkała artystka z dalekie-
go azjatyckiego kraju. Sumiennie trenowała przed występem na 15 Międzynarodowym Konkursie 
Skrzypcowym im. Henryka Wieniawskiego. Do sukcesu zaprowadzić mogła ją tylko mozolna, syste-
matyczna praca. Takt za taktem, i raz jeszcze takt za taktem, i raz jeszcze…

Pojemnik na złom

Był rok 2006. Lublin dopiero od dwóch lat próbował wdrażać program segregacji śmieci wśród 
mieszkańców, KOM-EKO ochoczo wspierało ów zamysł, zaś w polskim oddziale amerykańskiego kon-
cernu odbył się audyt środowiskowy. W jego efekcie postanowiono wdrożyć system selektywnej 
zbiórki odpadów. Do firmy ukrytej na jednej z mniej uczęszczanych lubelskich uliczek zaproszono 
dyrektora Zakładu Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO. Podejmował go przesympatyczny pan 
Waldemar, pełniący funkcję specjalisty do spraw ochrony środowiska, oraz dwójka młodszych współ-
pracowników mocno przejętych zaleceniami z centrali. Po ustaleniu zasad selektywnej zbiórki od-
padów z produkcji przyszedł czas na określenie sposobu segregacji w pomieszczaniach biurowych. 
Naturalnym wydawało się ustawienie pojemników na odpady zmieszane, papier i folię. Kiedy wyda-
wało się, że wszystko jest już uzgodnione jeden z towarzyszy pana Waldemara nagle zapytał:

- Przepraszam, czy nie wydaje się panu celowe ustawienie pojemnika na złom?
- W biurze? Nie wydaje mi się by była taka potrzeba. Odpady, które tu Państwo wytwarzacie 

w ogromnej części to papier, czasem jak rozumiem folia i oczywiście jakieś śmieci z części socjalnej 
wynikające ze spożycia drugiego śniadania, na które zarezerwujmy oddzielny pojemnik…

- Wie Pan, kiedy likwidujemy uszkodzoną pieczątkę – młody pracownik wysuniętej placówki świa-
towego koncernu wziął w dłonie firmową pieczęć i kontynuował z powagą i przekonaniem – tu w środ-
ku znajduje się taka metalowa ośka… 

ANEGDOTY  ADAM PRZYSTUPA

Sprawdzą się zarówno przy świątecznym stole, jak i na zabawie sylwestrowej.
Ciasto:
Do zrobienia rozczynu potrzebujemy: ½ paczuszki drożdży, 1 łyżkę cukru, 2 łyżki mąki i 1/3 szkl. 

ciepłego mleka. Składniki łączymy i zostawiamy do wyrośnięcia. Do miski wsypujemy 1 kg mąki, 2 
płaskie łyżeczki soli, wrośnięty zaczyn, 3 żółtka, wlewamy ok ½ l mleka, mieszamy drewnianą łyżką 
następnie dodajemy ½ kostki roztopionego masła i ręką wyrabiamy ciasto tak długo, aż będzie od-
stawało od miski. Przykrywamy ściereczką i zostawiamy do wyrośnięcia.

Farsz x 2
Aby nie było za łatwo i zbyt tradycyjnie proponuję dwa nadzienia.
1. Ze szpinakiem i żółtą soczewicą
20 dag żółtej soczewicy wsypujemy na patelnię, zalewamy niewielką ilością wody, dusimy na ma-

łym ogniu. Dodajemy 1 op. rozmrożonego, rozdrobnionego szpinaku, posiekane 3 ząbki czosnku, sól, 
pieprz i łyżkę masła. Podgrzewamy do czasu, aż woda odparuje, a soczewica będzie miękka.

2. Z pieczarkami i czerwoną soczewicą
Jak poprzednio 20 dag czerwonej soczewicy wsypujemy na patelnię, zalewamy niewielką ilością 

wody, dusimy na małym ogniu. ½ kg pieczarek (muszą być młode bez czarnych spodów kapeluszy) 
ścieramy na grubych oczkach, dodajemy do soczewicy, doprawiamy solą, pieprzem, ½ łyżeczki mie-
lonego kardamonu, 2 łyżki czerwonej słodkiej papryki + 1 łyżka masła. Dusimy, aż soczewica się 
rozpadnie.

Wyrośnięte ciasto dzielimy na dwie części. Z każdej z nich wałkiem formujemy prostokąt na 
grubość 0,5 cm. Przecinamy wzdłuż i na środek pasów wykładamy po ½ każdego farszu. Zwijamy 
w ruloniki, wykrawamy paszteciki, które smarujemy roztrzepanym białkiem i posypujemy trochę se-
zamem, a resztę czarnuszką. Pieczemy nie dłużej niż 20 min. w 180 stopni.

Paszteciki oczywiście najlepiej smakują z czerwonym barszczem, oby tylko nie był z torebki :)

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA   BEATA GROEN
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Drożdżowe paszteciki
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© Wszelkie prawa do opublikowanych tekstów, zdjęć 
i grafi k są zastrzeżone, przedruk tylko za zgodą redakcji.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam z za-
strzeżeniem art. 36 ust. 4 prawa prasowego. Redakcja 
zastrzega sobie prawo do skracania i zmiany artyku-
łów, nadesłanych tekstów i odmowy ich publikacji. 
Opublikowane artykuły nie muszą odzwierciedlać poglą-
dów wydawcy i redakcji.
Okładka: Bystrzyca w pobliżu Zalewu Zemborzyckiego.

Pierwsze 10 osób, które prześlą nam e-mailem prawidłowe hasło ułożone z liter
z ponumerowanych pól, otrzymają nagrodę.

EKOGADKA NR 6 - ZIMA 2018 bezpłatny kwartalnik

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

podziękowania za lata sumiennej i rzetelnej pracy, 
zaangażowanie w rozwój naszej Firmy, lojalność i uczciwość.

Życzymy by nasza dalsza wspólna praca była dla Państwa 
źródłem satysfakcji i sukcesów.

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

10-lecie
pracy w KOM-EKO:

Beata Groen, Dorota Janiszewska,

Maciej Iśtok

15-lecie
pracy w KOM-EKO:

Mirosław Matysek

20-lecie
pracy w KOM-EKO:

Mariusz Kołodziejczyk
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