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Szanowni Czytelnicy!

Dzieląc radość z nadejścia wiosny oddajemy w Państwa ręce siódmy nu-

mer EKOgadki. Zapraszamy do lektury, mając nadzieję, iż umili ona wolne 

chwile. Opowiemy historię największego śródlądowego jachtu w Polsce, 

który powstał przed laty w Lublinie. Zastanowimy się, czy światło może 

zanieczyszczać środowisko. Poznamy zaskakujące drogi, jakie wiodły do 

sukcesów lubelskich olimpijczyków. Dwudziestopięciolecie KOM-EKO 

będzie okazją do wspomnień, jak i snucia planów na przyszłość.  

Dziękujemy za pozytywne opinie, które docierając do nas dopingują do 

poszukiwania nowych, interesujących tematów. Niezmiennie zaprasza-

my do podzielenia się swoimi zainteresowaniami i pasjami, a tym samym 

do aktywnego współtworzenia naszego pisma.

Zarząd Kom-Eko S.A.

POLECAMY:

Alleluja!
Radosnych Świąt Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei i miłości,

które pozwolą z ufnością

patrzeć w przyszłość

życzy Zarząd KOM-EKO S.A.

wraz z zespołem

redakcyjnym EKOgadki

Biegnąca
po falach 
str. 40
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styczeń 2019 KOM-EKO wspierało organizację przez Szkołę Podstawową nr 26 
im. Janusza Korczaka w Lublinie konkursu „Upcykling czyli drugie 
życie opakowań”;

styczeń 2019 KOM-EKO jako ofi cjalny partner wspierało organizację przez 
„Dziennik Wschodni” plebiscytu i gali Sportowiec Roku 2018;

marzec 2019 przez cały marzec KOM-EKO aktywnie uczestniczy jako ofi cjalny 
partner w akcji medialnej „Kuriera Lubelskiego” pod hasłem „Akcja 
segregacja”, której celem było promowanie selektywnej zbiórki od-
padów w Lublinie;

marzec 2019 fl otę samochodów KOM-EKO zasiliły trzy samochody Toyota 
Aygo. Będą one wykorzystywane, jako samochody dyspozycyjne 
przy nadzorze wykonywanych usług w Zakładzie Oczyszczania, 
Zakładzie Robót Drogowych i Zakładzie Wywozu Odpadów;

marzec 2019 KOM-EKO wspierało organizację XX Gali Ambasador Województwa 
Lubelskiego i XIII Gali Marka Lublin;

29 marca 2019  zakończenie przez Zakład Oczyszczania i Zakład Robót Drogowych 
kolejnego sezonu zimowego oczyszczania ulic, chodników i placów, 
podczas którego przy likwidacji śliskości zużyto m.in. 3 358 ton soli 
drogowej i 1 339 ton piachu;

10 kwietnia 2019 uroczyste przekazanie przez producenta pięciu nowych śmiecia-
rek na podwoziu marki SCANIA napędzanych gazem CNG.

Minione tygodnie to przede wszystkim ogrom codziennej,

efektywnej, choć nie zawsze efektownej pracy,

ale również kilka wartych przypomnienia zdarzeń:

Kalendarium 
Kom-Eko

Flotę samochodów KOM-EKO S.A. zasiliło 
w kwietniu pięć nowych śmieciarek napędzanych 
gazem CNG. Samochody marki SCANIA P340, 
które odbierać będą odpady komunalne z Lublina 
i okolic są cichsze oraz znacznie ograniczają emi-
sję spalin do atmosfery, a jednocześnie ich ła-
downość jest taka sama jak w przypadku trady-
cyjnych śmieciarek. 

„Jako lokalna fi rma czujemy się w obowiązku, 
aby dbać o nasze wspólne otoczenie. W tym celu 
podejmujemy liczne inwestycje, które mają na 
celu podnieść komfort życia wszystkich miesz-
kańców Lublina i okolic. Nowe pojazdy są dużo 
bardziej przyjazne dla środowiska i doskona-
le wpisują się w naszą proekologiczną strate-
gię.” – podkreśla Ireneusz Zimoch, Wiceprezes 
Kom-Eko S.A.  – „Pierwsze dwa auta z napędem 
gazowym zakupiliśmy w końcu ubiegłego roku.  
W tym momencie mamy łącznie siedem tego 
typu pojazdów. Inwestycja ta wnosi niewątpliwie 
pozytywne efekty ekologiczne oraz wpisuje się 
w politykę Państwa w zakresie regulacji o elek-
tromobilności i paliwach alternatywnych”.  

Uroczystość przekazania pojazdów przez pro-
ducenta zaszczycili swą obecnością m.in. członek 
Zarządu Województwa Lubelskiego pan Zdzisław 
Szwed, wiceprezydent Miasta Lublin pan Artur 
Szymczyk, Wojewódzki Inspektor Ochrony 
Środowiska pan Leszek Żelazny oraz przedsta-
wiciele Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Lublin. FO

TO
: 
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Rośnie fl ota
ekologicznych
śmieciarek 

ADAM PRZYSTUPA
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Dwudziestopię-
ciolecie KOM-

EKO to okazja do wspo-
mnień, ale i snucia planów 
na przyszłość. Zacznijmy 
od tego pierwszego. Skąd 
zainteresowanie funduszy 
inwestycyjnych KOM-EKO?

Jako fundusz inwestycyjny 
Royalton Partners zaczęliśmy się in-
teresować branżą odpadową w 2009 roku. 
Przeanalizowaliśmy wiele fi rm w Polsce. Spółką, 
która najbardziej spełniała nasze oczekiwania 
było wówczas KOM-EKO. Gdy inwestowaliśmy 
w nią w 2011 roku, jeszcze przed tzw. „rewolucją 
śmieciową”, znacząco odróżniała się od innych 
podmiotów. Postrzegaliśmy ją, jako lidera w za-
kresie przetwarzania odpadów i lidera w produk-
cji paliwa alternatywnego (RDF) dla przemysłu 
cementowego. Uzyskiwany przez KOM-EKO 50% 
poziom odzysku zmieszanych odpadów komu-
nalnych poprzez produkcję paliwa alternatywne-
go, był najlepszym wynikiem w kraju. Spółka do-
równywała w tym względzie podobnym fi rmom 
w Niemczech czy Szwajcarii.

W międzyczasie na-
stąpiła w KOM-EKO 
zmiana inwestora 
strategicznego...

Dziś właścicielem 
KOM-EKO jest fundusz in-

westycyjny Value4Capital 
Poland Plus. Jesteśmy 

dumni, że jego udziałowca-
mi są Europejski Bank Odbudowy 

i Rozwoju (EOBiR) i Europejski Fundusz 
Inwestycyjny (EFI) działający przy Europejskim 
Banku Inwestycyjnym. Dodatkowo, oprócz 
funduszu V4C Poland Plus Fund udziałowca-
mi grupy Kom-Eko został bezpośrednio: PFFW 
(Polski Fundusz Funduszy Wzrostu) utworzo-
ny przy współpracy BGK (Bank Gospodarstwa 
Krajowego) wraz z Europejskim Funduszem 
Inwestycyjnym (EFI) oraz fundusz inwestycyjny 
Alpha Associates. Oznacza to, iż zaufały nam duże 
instytucje europejskie i krajowe, które przez dłu-
gi czas podchodziły do branży odpadowej z dy-
stansem. Traktujemy to, jako wyróżnienie, bo 
ten typ akcjonariatu nie jest obecny w żadnej in-
nej polskiej spółce zajmującej się odpadami. To 

również znak, iż KOM-EKO stanowiące dziś gru-
pę trzech spółek, tj. KOM-EKO, EKOLAND i EKO 
AZBEST dobrze odnajduje się w systemie go-
spodarki odpadami ukonstytuowanym w 2013r. 
w ramach tzw. rewolucji śmieciowej.

Jak po kilku latach zarządzania spół-
ką postrzega Pan działalność związaną 
z odpadami?

Kierując fi rmą działającą w branży odpado-
wej widzę ogrom historycznych, rewolucyjnych 
zmian, jakie zaszły i wciąż zachodzą w tej dzie-
dzinie. Myślę, że jako mieszkańcy, jako wytwór-
cy odpadów nie uświadamiamy sobie jak wielka 
jest skala tych zmian. W postrzeganiu wielu lu-
dzi, los śmieci dopełnia się w momencie zawią-
zania worka i wrzucenia go do pojemnika. Ważne 
by ów pojemnik był szybko opróżniony. W roku 
2011 większość odbieranych odpadów komunal-
nych wywożono na wysypiska.  Koszt ich skła-
dowania był wówczas o wiele niższy od kosztu 
ponoszonych w związku z poddawaniem ich pro-
cesom odzysku i recyklingu. Filozofi ą KOM-EKO 
od początku było by przetwarzać odpady a nie 
wozić je na wysypisko. Każdy kilogram śmieci, 
każdy worek z odpadami trafi a, w zależności od 
ich rodzaju na dedykowaną dla nich instalacje. 
Przetwarzamy odpady zmieszane, selektywnie 
zbierane odpady opakowaniowe, odpady bio-
degradowalne, budowlane i wielkogabarytowe. 
W zakresie fi nalnego zagospodarowania surow-
ców wtórnych współpracujemy z największymi 
polskimi recyklerami. Od 2006 roku produkuje-
my paliwo alternatywne z odpadów współspalane 
przez koncern Cemex. Z odpadów ulegających 
biodegradacji wytwarzamy HUMUKOM - środek 
poprawiający jakość gleby. Staramy się na bie-
żąco dostosowywać do wprowadzanych zmian 
prawnych. Szczególną wagę przykładamy do 
wdrażania nowego ujednoliconego modelu se-
lektywnej zbiórki odpadów. To istotna zmiana, 
nieodzowna by jeszcze większy strumień odpa-
dów kierować do procesów recyklingu. Wobec 
rosnących z roku na roku wymaganych do osią-
gnięcia poziomów recyklingu i jednocześnie ro-
snących wymagań jakościowych stawianych 
przez recyklerów, mamy świadomość konieczno-
ści dalszego inwestowania w zaawansowane roz-
wiązania technologiczne w zakresie sortowania 
i doczyszczania surowców wtórnych. Wyrazem 
tego jest przygotowywany projekt budowy tzw. 
Lubelskiego Centrum Recyklingu, które swą 

pracą wspierać będzie wysiłki lublinian segregu-
jących odpady poprzez ich dalsze doczyszczania 
i przygotowanie przed wysyłką do papierni, hut 
szkła, metali czy fabryk przetwarzających two-
rzywa sztuczne.

Gospodarka odpadami, choć główna, to 
nie jedyna dziedzina aktywności KOM-EKO?

KOM-EKO od początku swego istnienia, jest 
budowane, jako biznes komplementarny. Naszą 
strategią zawsze było oferowanie klientom szero-
kiej, uzupełniającej się oferty usług o najwyższej 
jakości i przystępnej cenie.  KOM-EKO świadczy 
więc, oprócz zbiórki i przetwarzania odpadów, 
usługi w zakresie opróżniania koszy miejskich 
i przystankowych, zimowego i letniego oczysz-
czania ulic i placów, oraz bieżących remontów 
dróg i ciągów pieszych. 

W czym dostrzega Pan najważniejsze 
aktywa KOM-EKO?

Najważniejszymi aktywami KOM-EKO są lu-
dzie i jeszcze raz ludzie. Bez ludzi i ich zaan-
gażowania nie powstałaby fi rma usługowa, która 
ma służyć swoim klientom. Dużym atutem gru-
py KOM-EKO są również zakłady przetwarzają-
ce odpady.  Ładne, sprawne samochody zawsze 
można kupić, co z resztą czynimy doposażając 
spółkę m.in. w ekologiczne pojazdy napędzane 
gazem CNG.  Kluczem są wykwalifi kowani, do-
świadczeni i identyfi kujący się z fi rmą pracowni-
cy oraz instalacje. To zasoby, które nie czekają 
na sklepowej półce. 

Jak widzi Pan przyszłość KOM-EKO ?
Grupa KOM-EKO już dziś jest liderem wo-

jewództwa lubelskiego, jeżeli weźmiemy pod 
uwagę ilość przetwarzanych odpadów. Liderowi 
zawsze jest trudno uciekać do przodu. Naszym 
marzeniem jest, by każdy kilogram odebranych 
odpadów był przetwarzany i poddawany recy-
klingowi. We współpracy z lubelskimi uczelnia-
mi prowadzimy prace ukierunkowane na podda-
wanie recyklingowi szerokie spektrum tworzyw 
sztucznych zbieranych w województwie lubel-
skim. Chcemy by zamykając obieg strumienia 
odpadów produkty wytworzone z regranulatu 
w postaci worków, pojemników, ławek czy innych 
użytecznych przedmiotów służyły mieszkańcom 
Lubelszczyzny. Aspiracją naszych właścicieli jest, 
by KOM-EKO stało się spółką o zasięgu ogólno-
polskim, ale zawsze naszym domem pozostanie 
Lublin.

Pamiętamy
o przeszłości, 
śmiało patrzymy 
w przyszłość
Z okazji 25-lecia funkcjonowania KOM-EKO rozmawiamy

z Marcinem Benbenkiem, prezesem zarządu KOM-EKO S.A.

śmiało patrzymy 
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styczeń 1994 – zawiązanie spółki KOM-EKO
marzec 1994 – rozpoczęcie działalności 

w zakresie robót sanitarno-inżynieryjnych oraz 
rekultywacji terenów zdegradowanych realizo-
wanych w tzw. programie robót publicznych 

maj 1994 – podpisanie pierwszych umów 
i rozpoczęcie działalności w zakresie wywozu od-
padów komunalnych

czerwiec 2000 – KOM-EKO otrzymu-
je certyfi kat jakości ISO – jako druga w Polsce 
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpa-
dów, jako pierwsza w zakresie administrowania 
cmentarzem komunalnym 

marzec 2001 - zawiązanie spółki „KOM-
EKO Lwów” – dziś już samodzielnej ukraińskiej 
spółki dbającej o czystość Lwowa

maj 2002 – rozpoczęcie budowy 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy
ul. Metalurgicznej 

listopad 2002 - rozpoczęcie programu se-
gregacji odpadów na terenie Lublina z podziałem 
na „frakcję mokrą” i „frakcję suchą”

styczeń 2003 - oddanie do użytku na tere-
nie Zakładu Zagospodarowania Odpadów pierw-
szej linii sortowniczej odpadów suchych

kwiecień 2004 – oddanie do użytku kom-
postowni pryzmowej odpadów zielonych

lipiec 2005 – rozpoczęcie produkcji paliwa 
alternatywnego z odpadów (RDF)

2006 – nawiązanie współpracy z koncernem 
Cemex w zakresie wykorzystania wytwarzanego 
w KOM-EKO paliwa alternatywnego (RDF)

2008-2009 – budowa linii sortowniczych 
odpadów zmieszanych stanowiących element in-
stalacji MBP

2010 - budowa i otwarcie pierwszego 
w Polsce „Centrum demonstracyjno-edukacyjne-
go „dualnego” systemu selektywnej zbiórki od-
padów” pod patronatem Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

2011 – przyznanie KOM-EKO tytułu „Lidera 
Polskiej Ekologii” i „Firmy Przyjaznej Środowisku”

2012-2013 – budowa i oddanie do użytku 
dwóch modułów kompostowni dynamicznej sta-
nowiących element instalacji MBP

2018 – zakup mobilnego urządzenia do roz-
drabniania odpadów wielkogabarytowych i mo-
bilnej linii sortowniczej odpadów budowlanych

2018 – 2019 – zakup ekologicznych śmie-
ciarek napędzanych gazem CNG.

25 LAT MINĘŁO...
Skrócona historia KOM-EKO.
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Zakład Zagospodarowania odpadów przy ul. Metalurgicznej

Kompostownia dynamiczna. Sortownia odpadów.



Razem dla jutra
Wspaniali ludzie pracujący w KOM-EKO 

04.2019 r.

Zakład Wywozu Odpadów

Zakład Zaplecza Tecznicznego Zakład Robót Drogowych

Zakład Wywozu Odpadów Zakład Oczyszczania

Zakład Zagospodarowania Odpadów Pracownicy biurowi
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Z ŁEZKĄ W OKU
ale i z uśmiechem... migawki z historii KOM-EKO
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NASZE PASJE

Każdy przedmiot
to czyjaś historia
O umiłowaniu historii i pasji ratowania zabytkowych przedmiotów
rozmawiamy z Mariuszem Rachańskim – zastępcą kierownika
Zakładu Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO S.A.

Z tego co wiem, lubisz spacerować 
po lesie, nie tylko ze względu na 
piękno przyrody, ale też z zu-
pełnie innych powodów…

Interesuje mnie historia, 
wszystko co związane z cza-
sem I i II wojny światowej, 
dwudziestolecia międzywo-
jennego, z orężem wojska 
polskiego. Moje wędrów-
ki z reguły więc wiążą się 
z miejscami historycznych 
zdarzeń, z mogiłami, leśnymi 
krzyżami. Po dziadku otrzyma-
łem w spadku część kolekcji milita-
riów: bagnetów, szabli, innych elementów 
wyposażenia legionistów czy żołnierzy wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 roku, więc jakoś się 
w to wciągnąłem i dalej podążam tym tropem. 
Kolekcjoner to może duże słowo, ale w każdym 
bądź razie gromadzę różne przedmioty, rozsze-
rzam ten zbiór. Nabywam je na giełdach staro-
ci, od znajomych z wioski, z której pochodzę, 
czy z sąsiednich. Niektórzy mają takie cudeńka 
w domach po dziadkach, czasem odnajdują się 
na polach, podczas orek wiosennych. Najczęściej 
są to rzeczy już zardzewiałe, ale później włożone 
w to serce i praca przywracają im należny blask, 
stanu, który naprawdę cieszy oczy. 

Wspomniałeś o swoim dziadku…
Dziadek przed wojną mieszkał we Lwowie. 

Jako młody chłopak prawdopodobnie został 
w czasie I wojny światowej wcielony do ar-
mii austriackiej, zaś w latach 1918-1920 służył 
w wojsku polskim, w żandarmerii wojskowej. 
Z tych zachowanych opowieści, od sąsiadów, od 

jego kolegów wiem, że był ciężko ranny 
w czasie wojny polsko-bolszewic-

kiej. Miał połamane szrapnelem 
żebra. Jeden z lekarzy zdia-

gnozował, ze nic już z niego 
nie będzie, ale jakiś inny, 
młody lekarz go uratował. 
W roku 1922 przeprowa-
dził się na dzisiejsze te-
reny Zamojszczyzny i za-
mieszkał we wsi Gdeszyn. 

Dziadek umarł przed moimi 
narodzinami, a pamięć rodzi-

ny nie wszystko przechowała. 
Nie o wszystkim się kiedyś mówiło 

zważywszy, że przed wojną był żołnie-
rzem żandarmerii, a Polska Ludowa nie za bar-
dzo takich ludzi kochała. Tak naprawdę zachowa-
ło się tylko jedno jego zdjęcie w mundurze. 

W swojej pasji zbierania koncentrujesz 
się na jakichś szczególnych przedmiotach?

Raczej na okresie czasu, z którego pochodzą. 
Zbieram przedmioty związane z historią Polski 
po 1918 roku. 

Czy pośród twoich zbiorów są jakieś 
przedmioty, które darzysz szczególnym 
sentymentem?

Myślę, że warto wspomnieć o ikonie, którą 
dostałem w prezencie. Przywędrowała z kresów, 
z wsi spalonej przez banderowców. Większość jej 
mieszkańców została wymordowana. Pozostała 
ikona. Przechował ją ksiądz z tej wsi, który uszedł 
cało i schronił się u jednego z gospodarzy we wsi 
po tej stronie Bugu. W podzięce za uratowanie, 
za możliwość przezimowania ofiarował tę ikonę 
swemu wybawcy. Ta osoba, zaś ofiarowała ją mi 

mówiąc „Mariusz, ty na pewno o nią zadbasz i na 
pewno docenisz, ile jest warta”.

Kolekcjonując różne rzeczy, masz poczu-
cie, że trzymasz w dłoniach coś, co kiedyś 
używały ręce jakiejś konkretnej osoby?

Dla kolekcjonera każdy przedmiot jest warto-
ścią. Wiadomo też, że każdy z nich związany jest 
z konkretną osobą, która go posiadała, używała. 
Każdy z nich to historia innego człowieka, której 
być może nigdy nie poznamy. To pamięć o kon-
kretnych osobach, miejscach, wydarzeniach. 
To niezwykłe. Odnajdujemy, ratujemy rzeczy, 
które często są bardzo zniszczone. Wkładamy 

w to swoją pracę, czyścimy, przywracamy blask. 
Czasem wydaje się, że już nic z tego nie będzie. 
A potem okazuje się, że to piękny wartościowy 
przedmiot, który inaczej by zgnił, zginął w ziemi.

Zainteresowanie historią to nie tylko 
kolekcjonerstwo…

Kolekcjonerstwo to ledwie 20% tej histo-
rycznej pasji. Jak już wspomniałem, odwiedzam 
miejsca związane z historią, słucham opowieści 
starszych ludzi, którzy jeszcze pamiętają, którzy 
byli w tych miejscach, brali udział w interesu-
jących mnie wydarzeniach. To również czytanie 
książek, szukanie starych wydawnictw, starych 
map a czasem na potrzeby identyfikacji znale-
zisk sięganie do historii naszego godła czy spe-
cjalistycznych opracowań dotyczących np. ozna-
kowania budynków rządowych w dwudziestoleciu 
międzywojennym. Jednak największa przyjem-
ność i satysfakcja, to przywracanie blasku tym 
wszystkim przedmiotom. Często, dla innych to 
tylko kupa złomu, która już przed dziesiątkami 
lat winna wylądować w hucie, czy w przydomo-
wych dołach na odpady – bo tak kiedyś bywało. 
Dziś przywrócone cieszy oko. Gdy jest taka oka-
zja udostępniam część swoich zbiorów na różne-
go rodzaju wystawach. Młodsze pokolenia mogą 
zobaczyć jak to w rzeczywistości wyglądało, jak 
było wykonane, dotknąć historii. Dostrzec, jak 
bardzo te przedmioty różnią się od dzisiejszej 
masowej produkcji. Zobaczyć te wykończenia, 
dostrzec szczegóły, w które ktoś włożył dużo 
serca.
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Jubileusz powstania KOM-
EKO to okazja by wspo-
mnieć, jak to się wszystko 
zaczęło. 

Opowiadając o począt-
kach KOM-EKO musimy cof-
nąć się do stycznia 1992 roku. 
Wygrałem wtedy konkurs na 
dyrektora Zakładu Gospodarki 
Komunalnej, który swoją sie-
dzibę miał na ul. Lwowskiej. Na ul. 
Wojennej, gdzie dziś znajdują się biura 
KOM-EKO, była baza sprzętowo-materiałowa 
ZGK. Zakład zajmował się realizacją infrastruk-
tury w dzielnicach o niskiej zabudowie, czyli 
wykonawstwem instalacji gazowych, wodno-ka-
nalizacyjnych, budową dróg i zakładaniem te-
renów zielonych. Gdy przyszedłem, sytuacja 
Zakładu była na tyle zła, że w lutym zabrakło 
nam pieniędzy na wypłatę i zacząłem wyprze-
dawać „majątek” Zakładu. Ów majątek wprawił 
mnie w zdumnienie już podczas pierwszej wizyty 
na ul. Wojennej. Zobaczyłem stertę 5000 gra-
bi, 5000 szpadli, kilofów. Trzeba wiedzieć, iż po-
czątkowo był to Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Czynów Społecznych, z czasem człon dotyczący 
czynów społecznych został z nazwy odcięty, ale 
narzędzia zostały. Pamiętam też, że mieliśmy na 
stanie chyba z 5 km rur gazowych, które kupił 
mój poprzednik, ale nie spełniały standardów 
i nie można było ich zamontować. Wszystko to 
robiło na mnie ogromne wrażenie. 

Na terenie bazy przy 
ul. Wojennej, o czym 
mało kto wie, znaj-
dował się również 
pomnik…

To prawda, kiedy 
przyszedłem do ZKG na 
ul. Wojennej znajdował 

się również zdemontowany 
pomnik wdzięczności żołnie-

rzom radzieckim, który stał na 
Placu Litewskim. Po dłuższych dys-

kusjach udało mi się go odwieźć do Muzeum 
w Kozłówce. Potem dostaliśmy zlecenie na roz-
biórkę cokołu tego pomnika.  Tym razem na 
naszą bazę trafi ły szlifowane granitowe płyty. 
Pamiętam, któregoś roku na 11 listopada za-
padła się opaska wokół pomnika „Nieznanego 
Żołnierza” na Placu Litewskim. Składający kwia-
ty stali po kostki w wodzie. Na prośbę prezyden-
ta Ryszarda Pasikowskiego wykonaliśmy nową 
opaskę… z cokołu pomnika wdzięczności.

Wróćmy wspomnieniami do Zakładu 
Gospodarki Komunalnej…

Pamiętam, że kiedy przyszedłem do ZGK, były 
tam straszenie marne pobory, płacone wg tabel 
zaszeregowania, które przychodziły z minister-
stwa. Kiedy udało się już Zakład trochę wyprowa-
dzić na prostą mieliśmy pieniądze, ale nie mogli-
śmy dać podwyżki pracownikom. Pojechałem do 
urzędu, do kadr i prosiłem o jakąś podpowiedź, 
bo nie utrzymam pracowników. Usłyszałem: 

Kluczem
do sukcesu
jest człowiek
  O początkach obchodzącej jubileusz 25-lecia fi rmie KOM-EKO 

rozmawiamy z Wojciechem Lutkiem – założycielem i wielolet-

nim prezesem spółki.

„Panie dyrektorze, musi pan napisać wniosek na 
Radę Miasta, żeby nadać pana zakładowi status 
zakładu oczyszczania miasta, bo wtedy w ta-
belach jest 20% lepsza siatka płac”. Napisałem 
wniosek, zdobyłem podpis prezydenta. Za jakieś 
parę dni dzwonią z Rady Miasta, że jutro jest 
komisja prawna Rady Miasta i zapraszają mnie 
bym referował wniosek. Przyszedłem na komi-
sję. Nikogo nie znałem. Referuję, wszyscy kiwają 
głowami, ale jeden gość mówi „Proszę pana, co 
pan nam tu głowę zawraca. To trzeba zamknąć. 
Ten zakład budżetowy to przeżytek”. Byłem mło-
dy, spiąłem się w sobie, wreszcie się dostałem 
do głosu i mówię: „Przepraszam, ale pan wie, 
o czym pan mówi, czy panu się tylko wydaje, że 
pan wie, o czym pan mówi?”. Sytuacja się zrobiła 
niesmaczna, ale ostatecznie pozytywnie zaopi-
niowano wniosek. Zadowolony machnąłem pod-
wyżki dla ludzi, a tu za trzy miesiące człowiek, 
który mnie tak kontrował, zostaje wiceprezyden-
tem miasta do spraw komunalnych. Pamiętam 
jak dziś, 6 maja prezydent Paweł Bryłowski we-
zwał mnie na godzinę osiemnastą. Myślę sobie 
– nie dam mu satysfakcji. Siadłem, napisałem 
podanie o zwolnienie. Poszedłem, wchodzę, 
a prezydent Bryłowski mówi: „Proszę usiąść. Co 
tam u pana słychać?”. Mówię wyjmując z teczki 
podanie: „Panie prezydencie, jestem wdzięczny, 
że jest pan tak elegancki w stosunku do mnie, 
ale chcąc wyjść naprzeciw pana oczekiwaniom, 
przygotowałem się do tej rozmowy”. Prezydent 
zapytał, co to jest. Odparłem „Moje podanie 
o zwolnienie, w takim celu mnie pan przecież dzi-
siaj zaprosił. Żebyśmy tego nie przedłużali, żeby 
dać panu wolną rękę, ja przedkładam to poda-
nie”. Popatrzył na mnie i mówi: „Proszę pana, ale 
ja pana w tym celu nie zaprosiłem. Odwrotnie, 
chcę panu powiedzieć, ze albo pana przeniosę do 
innej fi rmy, bo to nie ma sensu, żeby pana tam 
męczyć, albo pan to prywatyzuje”. Zgłupiałem. 
Prezydent mówił dalej: „Wiem, że to jest dla 
pana zaskoczenie, więc umówmy się za tydzień 
o tej samej porze. Pan przyjedzie z warunkami, 
na jakich chciałby pan to prywatyzować, a ja 
przedstawię panu warunki, na jakich chciałbym 
to zrobić”. Na drugie spotkanie przyniosłem pięć 
punktów, prezydent Bryłowski miał cztery swoje, 
m.in. przejęcie przez spółkę wszystkich pracow-
ników i majątku, oraz przystąpienie do spółki mi-
nimum 65% załogi. Rozmowa nie trwała dłużej 
niż 15 minut i praktycznie na drugi dzień zaczął 

się proces prywatyzacji. Co ciekawe, prywatyza-
cja ZGK była pierwszą w Polsce, opisywaną póź-
niej w takiej gazecie samorządowej „Wspólnota”. 
Wtedy nie było przepisów wykonawczych do 
przekształcania zakładów budżetowych, prezy-
dent Bryłowski zrobił to, jako pierwszy.

Od tej chwili datuje się początek 
KOM-EKO…

Spółkę zarejestrowaliśmy gdzieś na początku 
1994 roku, natomiast swoją działalność KOM-
EKO rozpoczęło 1 marca 1994 roku. 

Skąd nazwa KOM-EKO?
Nie bardzo wiedziałem jak nazwać fi rmę. 

Zatrzymałem w nazwie człon komunalny, bo były 
to usługi komunalne. Wiedziałem jednak, że mu-
simy pójść w nowym kierunku, a takim wydawa-
ła się ekologia. Stad w nazwie człon „EKO”.

Ekologia pod postacią gospodarki 
odpadami?

Jeśli chodzi o gospodarkę odpadami, był to 
zupełny przypadek. Funkcjonowało już KOM-
EKO.  W międzyczasie zaczęliśmy sprzątać przy-
stanki, zajęliśmy się szaletami miejskimi. Gdzieś 
na początku roku, w marcu, a może w kwietniu 
przeczytałem artykuł we „Wprost” o takim pasjo-
nacie zajmującym się recyklingiem. Nazywał się 
Wiesław Żądło, był z Katowic. Tak mnie zafascy-
nowała ta sprawa, że pojechałem do niego z ko-
legą Zbyszkiem Pastuszakiem. Żądło wyprze-
dzał epokę o naście lat zajmując się selektywną 
zbiórką odpadów. Tak naprawdę, zaszczepił we 
mnie myślenie, że te odpady mają przyszłość, 
i że proste wożenie śmieci musi odejść do lamu-
sa. To kwestia czasu. Tam zdecydowaliśmy, że 
będziemy zajmować się odpadami i… wróciliśmy 
z Katowic z dwiema śmieciarkami. W Lublinie 
okazało się, że te Liazy mogą obsługiwać tylko 
małe pojemniki. Wtedy zaczęliśmy ze Zbyszkiem 
poszukiwania, kto by mógł nam to poprawić. 
W Polsce nie znaleźliśmy chętnych, ale w jakiś 
sposób dotarliśmy do Słowacji. Okazało się, że 
w Giraltovcach koło Svidnika zajmują się rege-
neracją sprzętu komunalnego. Pojechaliśmy do 
nich, żeby się czegoś dowiedzieć i okazało się, 
że to nie jest takie proste. Musieliśmy śmieciar-
ki zaprowadzić na Słowacje, a oni je przerobili. 
Początkowo odbiór odpadów zaczęliśmy od na-
szych usług wewnętrznych, a więc obsługi cmen-
tarza czy szaletów. Pierwszym zewnętrznym 
klientem była Spółdzielnia Mieszkaniowa Choiny.
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Było ciężko?
Trzeba pamiętać, że wtedy Miejskie 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania było absolutnym 
monopolistą. Mieli 100% rynku. Jak wjeżdżało 
się na osiedla, to przy drogowych znakach za-
kazu wjazdu były tabliczki „nie dotyczy MZBM 
i MPO”. Ta pozycja i wizerunek MPO były zako-
rzenione nawet w taki sprawach formalnych. 
Przebijaliśmy się powoli. Jeśli duże spółdzielnie 
dawały nam robotę, to np. w takim układzie, że 
wśród siedmiu osiedli, dostawaliśmy jedno, aby 
nas sprawdzić. Zresztą, jeszcze wtedy organi-
zacyjnie nie byliśmy przygotowani żeby robić to 
w jakimś większym wymiarze. Przełom nastąpił 
chyba w 1999 roku. Weszliśmy wtedy z przy-
tupem na Lubelską Spółdzielnię Mieszkaniową, 
gdzie do współpracy zaprosił nas nowy zarząd. 
Wzięliśmy wtedy od razu trzy osiedla. Jeżeli mó-
wimy o jakichś cezurach czasowych, to było na 
pewno wydarzenie przełomowe.

To chyba nie było łatwe i nie szło tak gład-
ko? Początkowo mieliście dwie śmieciarki…

Myślę, że całość można by sprowadzić 
do tego, że konkurencja nas zlekceważyła. 
Uważano, że jesteśmy jakąś efemerydą. Dzisiaj 
są, jutro ich nie będzie. Wydaje mi się, że jeżeli 
mieliby świadomość naszej determinacji, zare-
agowaliby szybciej. Kiedy zaczęli reagować, my-
śmy byli już na tyle rozpędzeni i posiadali taki 
zasób wiedzy, że było już nas ciężko zatrzymać. 
Później realizowaliśmy projekty, takie jak brycz-
ka, które wizerunkowo umacniały KOM-EKO, 
pokazywały inną stronę gospodarki odpadami. 
Pokazywały, że nie musi być ona taka przaśna. 
Było moim zamierzeniem, żeby ludzie, którzy 
pracują w KOM-EKO nie wstydzili się tego. W tym 
celu należało stworzyć im takie możliwości, by 
praca w KOM-EKO nie była postrzegana jak pe-
joratywnie rozumiana praca śmieciarza, tylko 
praca w firmie nowoczesnej, inaczej patrzącej na 
codzienne problemy, inaczej je definiującej i po-
szukującej nowych rozwiązań. Chciałem by, jak 
to lubią mówić politycy, ci ludzie wstali z kolan. 
To było istotne, bo chcieliśmy się odróżniać od 
konkurencji, a tak naprawdę, w tego typu usłu-
dze kluczem jest człowiek. Wyjeżdżając do pracy 
może być ambasadorem marki, albo po prostu 
może dostarczać negatywnych emocji klientom. 
Wiele czasu spędzaliśmy w biurze nad tym, jak 
to ułożyć, jak to powinno funkcjonować, ale fi-
nalnie to pracownicy mieli to wdrożyć i utrzymać 

na poziomie, który by pozwalał mówić, że nie 
jest to jakieś chwilowe rozwiązanie. Później było 
już oczywiście łatwiej, ale też skala problemów, 
z którymi przyszło się mierzyć rosła.  

Atutem KOM-EKO była też umiejęt-
ność szybkiego reagowania na potrzeby 
klientów…

Często wykonywaliśmy prace doraźne. 
Pamiętam, taką sytuację, wiosną, przed Świętami 
Wielkiej Nocy. Duże opady, bardzo silny wiatr 
i roztopy. Zachodziła obawa, że Bystrzyca na od-
cinku od Zalewu Zemborzyckiego wyleje i zatopi 
okoliczne domy. To musiał być Wielki Czwartek 
lub Wielki Piątek, bo pamiętam, że szykowali-
śmy się z żoną do kościoła. Telefon od prezy-
denta: „Mam do pana prośbę, potrzebujemy lu-
dzi, najlepiej 40-50. Czy jest pan w stanie ich 
zorganizować, a jeśli tak to w jakim czasie?”., 
Zorganizowaliśmy się w dwie, trzy godziny. 
Ludzie, sprzęt, worki, piach. Pracowaliśmy do 
Wielkiej Soboty, do południa. Bardzo dużo wy-
grywaliśmy taką mobilnością.

Takie sytuacje zapadają w pamięć, ni-
czym anegdota…

A propos anegdoty… W roku 1998 prezydent 
Bryłowski jechał z wizytą do miasta partnerskie-
go do Brześcia, ale w międzyczasie okazało się, 
że za tydzień do Lublina przyjeżdża Jim Edgar 
gubernator stanu Illinois i przywozi jakiś spo-
ry datek dla Akademii Medycznej. Już z grani-
cy prezydent zadzwonił do dyrektora Wydziału 
Gospodarki Komunalnej, by ten ciągu tygodnia 
przygotował niezagospodarowany teren w rejo-
nie ul. Jaczewskiego i Chodźki, gdzie planowa-
no postawić tzw. Wieżę Światła. Dyrektor, idąc 
po najmniejszej linii oporu zjawił się w KOM-
EKO i mówi „Słuchaj jest prośba Szefa, trzeba 
to zrobić”. Zapytałem: „Ale co?”. Okazało się, 
że nie wie, więc udaliśmy się na miejsce ra-
zem z dyrektorem technicznym Uniwersytetu 
Medycznego. Tam dyrektor WGK szerokim ge-
stem ręki wskazał zakres prac mówiąc: „O to, 
wszystko trzeba zrobić”. Odpowiedziałam, że by 
oczyścić i przygotować ten teren potrzeba wię-
cej czasu, ale usłyszałem „Słuchaj, pieniądze nie 
grają roli, musisz to zrobić”. Wygarnąłem wte-
dy cały sprzęt, jaki był możliwy po firmach bu-
dowlanych. Pracowaliśmy tam na dwie zmiany. 
Dzień przed przyjazdem gubernatora z podróży 
wrócił też prezydent. Telefon z ratusza: „Panie 
prezesie, prezydent czeka na pana. Nie wiem co 

się stało, ale jest bardzo zdenerwowany”. Przed 
wizytą u prezydenta pojechałem tam na miej-
sce, patrzę - wszystko jest w najlepszym po-
rządku. Jadę do ratusza. Tam czeka już dyrek-
tor WGK i jest paru radnych – czekają na jakiś 
wyjazd, objazd miasta. Już nie pamiętam, kto, 
ale ktoś przyszedł z góry od prezydenta i mówi: 
„Tak zdenerwowanego prezydenta Bryłowskiego 
to jeszcze nie widziałem. Wojtek, nie chciałbym 
być dzisiaj w twojej skórze”. Do dyrektora WGK 
zaś rzucił: „A ty Marek, to chyba dziś się poże-
gnasz ze stołkiem dyrektora”. Było ciepło lato, 
albo maj, pamiętam stoimy w garniturach na 
zewnątrz. W pewnym momencie dyrektor WGK 
upada na ziemię i łapie się za serce. Wokół po-
ruszenie, zbiegło się towarzystwo a między 
nimi był były dyrektor Miejskiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska Piotr Gołofit. Podszedł paląc 
papierosa, popatrzył na leżącego i odzywa się do 
nas: „Chyba zawał…” Przyjechała karetka, zabra-
ła go. Zostałem sam na placu boju. Przychodzę, 
a prezydent pyta mnie „Gdzie jest dyrektor?”. 
Mówię: „Panie prezydencie, właśnie zabrało go 
pogotowie. Chyba zawał”. Pewny, że pracę wy-
konałem, wciąż nie wiem, w czym jest problem 
i nagle słyszę: „Niech pan siada. Miałem pana za 
rozsądnego człowieka…” 

To nie był dobry początek…
Do dziś pamiętam tą rozmowę. Co się 

okazało? Prezydent był niezmiernie zdenerwo-
wany, że myśmy potraktowali tę pracę, jak zada-
nie pierwszomajowe, że myśmy to wypucowali, 
kiedy on uważał, że zakres tej pracy powinien 
być mniejszy. Pytał mnie, jak do tego doszło? 
Mówię: „Panie prezydencie, został mi wskazany 
teren z poleceniem, iż ma on być mówiąc ko-
lokwialnie „wylizany”. Miałem trudności ze zna-
lezieniem sprzętu, ludzi, pracowaliśmy na dwie 
zmiany…”. Potem prezydent spytał, ile to będzie 
kosztować, a gdy usłyszał, aż się przygarbił. 
Mówię, więc: „Jeżeli to jest za dużo, to proszę 
powiedzieć, ile pan może zapłacić. To nie jest ko-
niec świata, jutro jest też dzień”. „Nie” – odparł 
prezydent – „chcę państwu zapłacić, ale przed 
zapłatą muszę sobie uciąć męską rozmowę z dy-
rektorem WGK”. „Ale” - mówię – „właśnie dostał 
zawału”. Okazało się później, że nie dostał zawa-
łu, że go zamarkował. 

Prawdziwy przełom w rozwoju fir-
my stanowiła decyzja o budowie Zakładu 
Zagospodarowania Opadów…

W roku 2000 zostałem zaproszony przez 
prezydenta do udziału w misji gospodarczej 
do Stanów Zjednoczonych i tam po raz pierw-
szy zobaczyłem instalacje sortujące odpady. 
Wtedy narodził się pomysł ściągnięcia niektórych 
z tych rozwiązań do Lublina. Bardzo spodobały 
mi się zwłaszcza przesiewacze dyskowe, do dziś 
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używane w KOM-EKO. Nim je sprowadziliśmy po 
raz pierwszy do Polski upłynęło trochę czasu, bo 
bodajże w 2002 roku kupiliśmy pierwszy obiekt 
przy ul. Metalurgicznej. Wtedy też wystąpiliśmy 
o wsparcie z EkoFunduszu. To była niezwykle cen-
na pomoc, w oparciu o którą powstała pierwsza 
linia sortownicza. Warto wspomnieć, iż otrzyma-
liśmy dotację z EkoFunduszu, jako pierwszy pod-
miot spoza kręgu przedsiębiorstw komunalnych. 
Trzeba też powiedzieć, że decyzja o inwestowa-
niu w przetwarzanie odpadów nie dla wszyst-
kich, nawet wewnątrz KOM-EKO była oczywista. 
W tym samy czasie MPO zaczęło kupować nowe 
auta. Myśmy jeździli starymi samochodami, bo 
uważałem, ze to nie będzie kluczowym elemen-
tem stanowiącym o przewadze konkurencyjnej. 
To były trudne rozmowy. Dziś to, co wówczas wy-
dawało nam się niszą jest kluczowym zasobem 
KOM-EKO. Pamiętam, że dużo w tym względzie 
dał mi też wyjazd do instalacji firmy Remondis. 
Zaproszono mnie na taki tygodniowy tour, po-
kazywano różne rozwiązania. Byłem przeko-
nany, że jeśli wstąpiliśmy do Unii Europejskiej 
to wcześniej czy później te rozwiązania muszą 

być zaimplementowane. Chyba ostatnim moim 
akordem pracy w KOM-EKO była budowa kom-
postowni dynamicznych. One również były owo-
cem naszych podróży. Z targów, z konferencji 
przywoziliśmy wiedzę jak ta gospodarka odpa-
dami jest realizowana przez innych. Trzeba też 
mieć świadomość, że myśmy robili wiele rzeczy 
zupełnie nowatorskich czy to w sferze organiza-
cji pracy czy nawet technologii. Pomysł podpo-
rządkowania pracy całego zakładu pod produkcję 
paliwa alternatywnego i nawiązanie kontaktów 
z cementownią to, powiedzmy szczerze, był nasz 
indywidualny projekt. Dziś, z perspektywy czasu, 
ktoś mógłby o tych wszystkich pomysłach powie-
dzieć, że trudno było zrobić coś innego. Gdy jed-
nak cofniemy się o dziesięć, piętnaście lat wstecz 
to okaże się, że było to duże wyzwanie, duża 
odwaga, ale i zaufanie do osób, które o tym de-
cydowały. Dochodzenie do finalnych rozwiązań 
okupione było długimi godzinami dyskusji i ana-
liz. To jednak temat na inną, pełną wspomnień, 
długą opowieść. Opowieść o Lwowie, staromiej-
skiej bryczce czy tytule Lidera Polskiej Ekologii…

Dziękujemy i trzymamy za słowo…
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Z początkiem 2019 roku zagościły wreszcie 
w całym Lublinie nowe pojemniki do segregacji 
odpadów. W sąsiedztwie naszych domów, obok 
pojemników na odpady zmieszane stanęły rów-
nież nowe:

• niebieskie – na papier i tekturę;
• zielone – na szkło;
• żółte – na tworzywa sztuczne, metale 

i odpady wielomateriałowe;
• brązowe – na odpady kuchenne. 
 Kolorową rewolucję zafundowano nam jakiś 

czas temu na szczeblu ministerialnym, by ujed-
nolicić sposób zbierania odpadów w całym kra-
ju, a jednocześnie poprzez „głębszą” segregację 
(z podziałem na większą ilość frakcji) poprawić 
jej wyniki. 

Zawirowania związane z postępowania-
mi przetargowymi, sprawiły, iż z dniem 1 lipca 
2018 nowy model segregacji zaczął obowiązy-
wać tylko w czterech z siedmiu sektorów miasta. 
Mieszkańcy pozostałych trzech wciąż trudzili się 
dzieląc śmieci na zmieszane i suche. Sytuacja 
to nietypowa, kłopotliwa, ale też skłaniająca by 
poczynić kilka pierwszych, cennych obserwa-
cji.  Nie są one bynajmniej oceną czy porówna-
niem obu systemów, bo każdy z nich znajduje 
się w innej fazie rozwoju. W grudniu 2018 roku 
stary system osiągnął już wiek nastolatka, nowy 
był ledwie pełzającym na brzuszku sześciomie-
sięcznym oseskiem. 

Przyjrzyjmy się więc, jak zmieniała się struk-
tura segregowanych odpadów w okresie od lipca 
do grudnia w 2017 i 2018 roku w dwóch sek-
torach miasta (nr 3 i nr 5), w których model 

segregacji nie uległ zmianie. 
Jak widać w przeciągu roku, udział poszcze-

gólnych frakcji zbieranych odpadów, ze szczegól-
nym uwzględnieniem zmieszanych (niesegrego-
wanych) odpadów komunalnych i frakcji suchej 
w zasadzie nie uległy zmianie. Mając na uwadze, 
iż w latach 2013-2017 obserwowaliśmy stopnio-
wy wzrost ilości odpadów suchych w stosunku 
do odpadów zmieszanych (w badanym obszarze 
w II połowie 2013 roku wynosił on 28,38%, w II 

Początki nowej
segregacji
Stawiamy w naszym nowym modelu segregacji

pierwsze, niełatwe kroki.

Ale czy ktoś widział stąpającego półrocznego niemowlaka?

EKOPORADY  ADAM PRZYSTUPA
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połowie 2017 roku – 35,58%, zaś w II połowie 
2018 roku – 35,82%), możemy nawet mówić 
o wyhamowaniu rozwoju selektywnej zbiórki od-
padów, co powinno niepokoić. 

Jak w tym samym czasie wyglądała sytu-
acja w dwóch innych, przykładowych sektorach 
Lublina (nr 2 i nr 6), w których nastąpiła zmiana 
systemu zbiórki odpadów?

Ku naszemu zaskoczeniu okazuje się, iż także 
w tym przypadku, struktura odpadów w zasadzie 
nie uległa zmianie. W drugiej połowie 2017 roku 
”frakcja sucha” stanowiła 18,46% ogółu zbiera-
nych odpadów, zaś w drugim półroczu roku 2018 
łączne strumienie selektywnie zbieranych frakcji 
papieru, szkła i tworzyw sztucznych - 17,85%. 
Ów delikatny spadek, jest zapewne typowym 
„kosztem nowości” związanym ze zmianą syste-
mu segregacji, który wymaga większego wysił-
ku i zmian organizacyjnych nie tylko po stronie 
podmiotów odbierających odpady, ale również 
po stronie mieszkańców.

Warto więc zauważyć, iż:
• stary model segregacji, do którego przy-

wykliśmy w Lublinie, pozbawiony nowych 
impulsów rozwoju, począł wytracać swój 
impet. Nie obserwujemy już takiego tem-
pa przyrostu strumienia odpadów zbie-
ranych selektywnie kosztem odpadów 
zmieszanych. 

• jednocześnie, zmiana systemu nie powo-
duje samoistnego wzrostu strumienia od-
padów segregowanych przez mieszkań-
ców. Można pokusić się o stwierdzenie, iż 
póki co, nie zachęciła ona do segregacji 
śmieci tych, którzy dotąd tego nie czynili;

• barierą rozwoju nowego systemu może 
być utrudniony dostęp do pojemników 
w związku z niedostosowaniem miejsc 
gromadzenia odpadów (altan śmietniko-
wych) oraz większa ilość wydzielanych 
frakcji, sprawiająca kłopot zwłaszcza 
mieszkańcom zabudowy wielorodzinnej;

• w związku z powyższym wydaje się wska-
zane zintensyfikowanie kolejnych działań 
edukacyjnych i informacyjnych;

• wdrożenie nowego modelu segregacji 
pozwala na pozyskanie wstępnie wyse-
gregowanych frakcji surowców wtórnych 
(papieru, szkła, tworzyw sztucznych 
i metali), które jednakowoż nie mogą być 
kierowane bezpośrednio do recyklingu 
bez poddania ich procesom doczyszcza-
nia na linii sortowniczej;

• nowy model segregacji odpadów pozwala 
na odzyskanie znacznie większego stru-
mienia szkła opakowaniowego kierowa-
nego do recyklingu, które dotąd trafiając 
do pojemników z odpadami zmieszanymi 
bądź frakcją suchą ulegały rozdrobnieniu 
uniemożliwiającemu odzyskanie ich na li-
nii sortowniczej.

Chciałbym napisać, iż stawiamy w naszym 
nowym modelu segregacji pierwsze, niełatwe 
kroki. Ale czy ktoś widział stąpającego półrocz-
nego niemowlaka? Wszystko przed nami. Także 
owa satysfakcja, gdy samodzielne kroki przycho-
dzić nam będą z łatwością.

Próbujmy!
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Unia Europejska powiedziała NIE dla 
wybranych opakowań i wyrobów 

jednorazowego użycia z tworzyw sztucznych 
m.in.: widelców, noży, talerzyków, słomek do 
napojów, pojemników do żywności oraz styropia-
nowych kubeczków. Prawdopodobnie to jest do-
piero początek odwrotu od plastiku, który w spo-
sób nadmierny opanował lądy, morza i oceany 
na całym świecie. Odpadowe wyspy z tworzyw 
sztucznych to już codzienność, z którą nikt nie 
wie jak sobie poradzić. Jeśli nie tworzywo sztucz-
ne to może wrócimy do szkła?

Przez wiele lat (jeszcze w znanym niektórym 
PRL), do chwili masowego zastosowania opako-
wań z tworzyw sztucznych, szkło było ważnym 
opakowaniem produktów takich jak napoje i soki, 
przetwory, woda, mleko czy śmietana. Warto 
obejrzeć film Tadeusza Chmielewskiego z począt-
ku lat 70-ych „Nie lubię poniedziałku” w którym 
możemy zobaczyć scenę dostarczania pod drzwi 
mieszkań mleka w szklanych butelkach (teraz 
tylko tetrapaki i butelki PET). Wiązało się to jed-
nocześnie ze zbieraniem pustych butelek co było 
pomysłem scenarzysty popartym faktami. Choć 
minęło prawie pół wieku od nagrania, to jed-
nak można w tym odczytać prapoczątki obecnie 
wdrażanej idei gospodarki obiegu zamkniętego. 

Historia szkła jest stara jak nasza cywilizacja. 
Anegdota głosi, że podobno feniccy kupcy przy-
padkowo wytopili szkło w ognisku około 5000 
p.n.e. i od tego czasu zaczęło się jego życie. Może 
nie jest to do końca prawdą, ale na pewno udo-
wodniono, że pierwsze „dmuchane” opakowania 
szklane powstały i były użytkowane w Fenicji 
w ostatnich wiekach p.n.e. Biblioteka glinianych 

Podobno ze szkła lepiej smakuje...

SZKŁO
- powrót do przeszłości

EKOTEMATY  DR ADAM LESIUK tabliczek króla asyryjskiego Assurbanipala (VII 
wiek p.n.e.) zawiera najstarszą spisaną receptu-
rę produkcji szkła: 60 części piasku, 180 części 
popiołu z wodorostów morskich, 5 części kredy. 
Na skalę masową opakowania szklane tj. butel-
ki zaczęto produkować w USA na początku XX 
wieku.

Szkło jest twardą, kruchą, najczęściej prze-
zroczystą masą zbudowaną głównie z krzemia-
nów i innych dodatków. Jest to materiał o du-
żej odporności chemicznej (nie jest odporny na 
działanie kwasu fluorowodorowego), a jego wła-
ściwości (duża twardość i gęstość, wytrzymałość 
na ściskanie) spowodowały, że znalazło dużo 
zastosowań w życiu codziennym. Wyróżniamy 
m.in.: szkła sodowe (opakowania), kwarcowe, 
optyczne, jenajskie (sprzęt laboratoryjny i ku-
chenny), budowlane (szyby okienne), ołowiowe 
(przepuszcza UV). Okazało się bardzo dobrym 
materiałem na opakowania dla produktów spo-
żywczych. Dla przemysłu spożywczego ważne 
jest, że szkło i zawartość opakowania (produkt) 
nie wchodzą w reakcje chemiczne i nie tworzą 
się niepożądane związki. Ma też dużą bariero-
wość – czyli jest nieprzepuszczalne dla gazów 
i wody. Odporność termiczna powoduje, że mo-
żemy w łatwy sposób przeprowadzać pasteryza-
cję produktów. Co najważniejsze w odróżnieniu 
od makulatury czy tworzyw sztucznych możemy 
je łatwo myć (ponowne użycie) oraz wielokrotnie 
przetwarzać. Ma też jednak swoje wady tj.: duża 

gęstość wpływająca na wagę, kruchość oraz duże 
koszty energii cieplnej przy produkcji opakowań.

Szkło jest materiałem (podobnie jak alumi-
nium), które powinno być w 100 % poddawa-
ne recyklingowi, a każde szklane opakowanie na 
składowisku odpadów to marnotrawstwo. Warto 
podkreślić, że przy selektywnym zbieraniu ważne 
jest niemieszanie różnych gatunków szkła. Tak 
więc musimy zwracać uwagę, żeby do pojemni-
ka zielonego na opakowania szklane nie wrzucać 
szkła płaskiego z okien.

Przy wytopie szkła stłuczka szklana zwiększa 
szybkość roztapiania wsadu do pieca i tym sa-
mym zmniejsza wymagania energetyczne proce-
su. Do produkcji szkła można teoretycznie doda-
wać 80% stłuczki, a każde 10% stłuczki dodane 
do wsadu pieca zmniejsza ilość wykorzystywanej 
energii przy produkcji szkła o ok. 2,5%. 

Oprócz ponownego wytworzenia opakowań 
szkło odpadowe może być wykorzystywane do 
produkcji włókien szklanych, mat i płyt izola-
cyjnych, szkła piankowego lub stosowane jako 
składnik betonu na podbudowę dróg. Ponowne 
wykorzystanie szkła powoduje zmniejszenie wy-
dobycia surowców pierwotnych (piasku, wapie-
nia) oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do 
powietrza i zużycia energii. Tak więc zacznijmy 
częściej sięgać po produkty w opakowaniach 
szklanych, bo nie dość, że mniej oddziaływa-
ją na środowisko to podobno też ze szkła lepiej 
smakuje.
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Jaja na Wielkanoc

Szybkimi krokami zbliżają się Święta 
Wielkanocne, podczas których uda-

jemy się do kościoła, aby poświęcić pokarmy. 
W koszyczku wielkanocnym oczywiście nie może 
zabraknąć malowanych jajek. Ptaki oraz ich jaja 
w wielu kulturach świata są symbolem odradza-
jącego się życia. Na przykład w papirusach sta-
rożytnych Egipcjan możemy się spotkać z okre-
śleniem benu, które odnosi się do czapli. Przez 
Greków uznawana była za legendarnego feniksa. 
Benu jest alegorią pierwszego organizmu, który 
powstał nad wodami Nilu z wszechobecnego cha-
osu i symbolizuje narodzenie się nowego życia 
i wskrzeszenie umarłych. Zwyczaj dekorowania 
jaj znany był już w starożytności. Obecnie w świę-
conkach wykorzystujemy głównie jaja kurze, ale 
w odległych czasach wybieranie jaj dzikich ga-
tunków ptaków było powszechnym zwyczajem 
ludności mieszkającej w pobliżu terenów podmo-
kłych. Jednym z takich obszarów było największe 
torfowisko niskie na Polesiu Lubelskim, położone 
koło Urszulina, Krowie Bagno. Przed osuszeniem 
było to bardzo istotne miejsce dla różnorodnych 
ptaków wodno-błotnych: kaczek, perkozów, 
chruścieli, siewkowców, łabędzi, czapli i innych. 
Podobno gatunków było tak dużo, że miejscowa 
ludność wracała z „jajecznych żniw” drewnianymi 
łodziami wypełnionymi po brzegi jajami różnych 
ptaków. Dzisiaj trudno nam sobie to wyobrazić, 
gdyż po pierwsze nie ma już takich skupisk pta-
ków wodnych, po drugie w czasach PRL Krowie 
Bagno zostało zmeliorowane, a po trzecie taka 
działalność jest niedopuszczalna z punktu widze-
nia prawa polskiego i międzynarodowego.

Wszystkie 10 000 gatunków ptaków wystę-
pujących na Ziemi znosi jaja i nie ma tu żadnych 

wyjątków. Najmniejsze jaja na świecie składa 
endemiczny gatunek kolibra zamieszkującego 
Kubę – koliberek hawański. Jajo tego gatunku 
waży zaledwie 0,3 g i jest wielkości ziarna gro-
chu. Jedno jajo koliberka hawańskiego stanowi 
aż 20% masy ciała samicy.  Z kolei największe 
jaja na świecie, z obecnie żyjących gatunków, 
składa struś czerwonoskóry. Masa ich zawiera 
się w przedziale od 1,5 do 2 kg, co jest blisko 
4 500 razy więcej, niż jajo koliberka. Można by 
w nim zmieścić 20 jaj kurzych. Ciężar jaja strusia 
stanowi zaledwie 1-2% masy dorosłego ptaka. 
W historii naszej planety największe jaja składał 
mamutak, czyli wymarły gatunek nielotnego pta-
ka, występujący do co najmniej  1 000 roku n. 
e. na Madagaskarze. Ptaki te były prawdziwymi 
olbrzymami w świecie ptaków, gdyż mierzyły 3 
m wysokości i ważyły około 500 kg. Składały jaja 
o wymiarach dochodzących do 34 cm długości, 1 
m obwodu i 10 kg wagi. Największe jajo w sto-
sunku do masy ciała składa, żyjący na Nowej 
Zelandii, kiwi brunatny. Ptak ten jest wielkości 
naszej kury domowej. Składa tylko jedno jajo 
o masie prawie 0,5 kg (25% ciężaru ciała sami-
cy), które jest takich samych rozmiarów co jajo 
100-kg kazuarów. Wysiadywanie tego giganta 
trwa aż 2,5 miesiąca. 

Ze względu na kształt jaja ptaków wyróżnia-
my jaja: a) eliptyczne (na rysunku np. krzyżów-
ka), b) owalne (np. bocian biały), c) szpicza-
sto-owalne (np. gawron), d) stożkowate (np. 
skowronek). Oczywiście każde jajo ma  nieco 
inny rozmiar i wygląd. Dotyczy to się zwłaszcza 
długości, natomiast szerokość jaja jest bardziej 
stała i limitowana średnicą jajowodu samicy. Jaja 
niektórych gatunków ptaków są czysto białe (np. 

W PTASIM ŚWIECIE      MARCIN POLAK  

Marcin Polak, Zakład Ochrony Przyrody,
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie

Rysunki - Marek Kołodziejczyk, ilustrator dzikiej przyrody,
www.marek-kolodziejczyk.pl

dzięcioł duży), a niektórych są one kryptycznie 
ubarwione (np. czajka). Ubarwienia ochronne-
go nie spotkamy u gatunków gnieżdżących się 
w dużych koloniach, dziuplaków (np. dzięcioł 
duży), gatunków budujących zabudowane (np. 
oknówka) i dobrze ukryte gniazda. Jednym z wy-
jątków są gołębie (np. grzywacz), które budują 
na drzewach małe, rachityczne gniazda. Często 
ich białe, prześwitujące przez ażurową konstruk-
cję gniazda, jaja można zobaczyć z powierzch-
ni ziemi. W przeszłości wszystkie gołębie były 
kiedyś dziuplakami i całkiem niedawno, pod 
względem ewolucyjnym, przestały gniazdować 
w bezpiecznych dziuplach i zaczęły budować 
odkryte gniazda. Barwy ochronne spotykamy 
przede wszystkim u ptaków gniazdujących na 
ziemi (np. derkacz, przepiórka).

Jaja ptasie mogą być różnie ubarwione. 
Niektóre są różowe (np. zaganiacz, brak na 

rysunku), zielone (np. pleszka),  niebieskie (np. 
śpiewak) lub czarne jak awokado (np. emu). 
Charakterystyczny kolor nadają dwa pigmenty: 
oocyjanina (niebieskie i zielone odcienie) i pro-
toporfiryna (tworzenie się plam lub zabarwie-
nia zasadniczego).  U niektórych ptaków pod-
czas wysiadywania dochodzi do zmiany koloru. 
Tak jest na przykład u perkozów, które budują 
pływające na wodzie gniazda. Ptaki, gdy chcą 
opuścić wysiadywany lęg, przykrywają roślinami 
jasne, lśniące jaja, które wskutek gnicia przybie-
rają bardziej brązowe barwy. Co ciekawe, nasza 
kukułka, która jest pasożytem lęgowym, potrafi 
„dostosować” kolor swojego jaja do wyglądu jaj 
gospodarza. W większości przypadków udaje się 
jej oszukać przybranych rodziców, ale czasami 
się orientują i rozkuwają takie podrzucone, ku-
kułcze jaja.
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Termin „zanieczyszczenie” kojarzy się 
nam z substancjami, które w skła-

dzie wody, powietrza, gleby czy jakichkolwiek 
produktów są niepożądane lub wręcz szkodliwe. 
Zimą i latem potrafi nam dokuczyć smog (kom-
pleks gazowych i pyłowych zanieczyszczeń po-
wietrza), latem, z powodu szkodliwych substancji 
i/lub bakterii w wodzie zamykane są kąpieliska, 
obecność niepożądanych substancji w produk-
tach spożywczych, kosmetykach, a nawet lekach 
powoduje wycofanie ich z obrotu. Można śmiało 
powiedzieć, że świadomy konsument czy użyt-
kownik dobrze orientuje się co może być zanie-
czyszczeniem i jak chronić się przed nimi.

Pytanie, jakie stawiam w tytule jest nieco 
przewrotne. Po pierwsze, światło nie jest sub-
stancją, a falą. Po drugie światło słoneczne to 
nośnik energii, która pozwoliła na ukształtowa-
nie i trwanie życia na Ziemi i źródło znakomitej 
większości energii jaką zużywany jako ludzkość. 
Po trzecie, to nośnik większości informacji odbie-
ranych przez nasze zmysły. Czy możemy w takim 
razie mówić o świetle jako czymś niepożądanym?

Łacińska sentencja „Omne nimium nocet” 
(każdy nadmiar szkodzi) dobrze oddaje problem 
jaki współczesny świat ma ze światłem. Jest go, 
po prostu, za dużo! Zarówno ludzki organizm, 
jak i większość zwierząt i wszystkie zielone ro-
śliny ukształtowały się (wyewoluowały) w okre-
ślonych warunkach świetlnych. Warunki te to za-
równo ilość, jakość (charakterystyka spektralna 
– proporcje światła o różnych długości fal) jak 
i charakterystyczne dla położenia na kuli ziem-
skiej rytmy dnia i nocy. Istotna zmiana każdego 

z tych parametrów może zaburzyć funkcjonowa-
nie organizmów żywych. 

Na świecie zużywanych jest łącznie około 22 
trylionów kWh (PWh) energii rocznie, z czego 
około ¼ przeznacza się na oświetlenie. W krajach 
wysoko rozwiniętych 10-30% energii zużywanej 
przez gospodarstwa domowe przeznacza się na 
oświetlenie, w obiektach komercyjnych udział 
ten jest jeszcze większy. Widać to bardzo dobrze 
z kosmosu. Na zdjęciach satelitarnych i specja-
listycznych mapach (np. lighttrends.lightpol-
lutionmap.info) doskonale widoczne są miasta 
i stale oświetlone, duże zakłady przemysłowe. 

Sztuczne światło służy przede wszystkim do 
wydłużenia czasu aktywności ponad to, co daje 
nam światło dnia. W rezultacie zaburzony zostaje 
rytm dobowy poprzez pozorne wydłużenie dnia 
i zredukowanie nocy. Wbrew pozorom długość 
i jasność okresu dziennej aktywności nie jest tak 
ważna jak długość i „jakość” nocy. W nocy (lepiej 
powiedzieć – w ciemności) zachodzą w organi-
zmach żywych ważne procesy naprawcze, np. 
u roślin jest to naprawa struktur komórkowych 
na skutek obecności ozonu troposferycznego czy 
naprawa DNA uszkodzonego pod wpływem pro-
mieniowania ultrafioletowego. W naszych orga-
nizmach (a także u innych kręgowców) ważną 
rolę w ochronie struktur komórkowych odgrywa 
melatonina, która ma działanie antyoksydacyj-
ne, tzn. unieszkodliwia wolne rodniki. Melatonina 
wytwarzana jest w nocy, a właściwie w ciemno-
ści. Jak zaobserwowano, ekspozycja na światło 
o intensywności Księżyca w pełni przez niespeł-
na 40 minut zmniejsza wydzielanie melatoniny 

Czytelniku, zastanów się kiedy ostatnio widziałeś świetliki?

czy ŚWIATŁO
jest zanieczyszczeniem?

EKOTEMATY  DR HAB. MAREK KUCHARCZYK

u człowieka o 50%. Dlatego bardzo ważne jest 
maksymalne zaciemnienie sypialni i odseparo-
wanie się od światła emitowanego przez oświe-
tlenie uliczne, witryny sklepów, samochody czy 
budynki mieszkalne. 

Jak wskazują naukowcy, zaburzenie długości 
dnia i nocy odbija się także na rytmice wydzielania 
innych hormonów: prolaktyny, glikokortykoidów, 
serotoniny i hormonów tropowych (sterujących 
działaniem gruczołów dokrewnych). Prowadzi to 
do zaburzeń metabolizmu, m.in. regulacji masy 
ciała, efektywności trawienia, termoregulacji. 
Dlatego też przyczyn chorób cywilizacyjnych ta-
kich jak otyłość, cukrzyce, zmniejszenie odpor-
ności, wzrost częstości nowotworów szuka się 
także w zaburzeniach snu wywołanych sztucz-
nym światłem. Jak stwierdzono na podstawie 
badań ponad 7000 kobiet pracujących w nocy, 
praca taka zwiększa o połowę ryzyko raka piersi. 
W warunkach laboratoryjnych zaobserwowano 
także zwiększenie tempa wzrostu komórek tego 
typu nowotworu w stałym, bardzo słabym oświe-
tleniu (0,21 lux). 

Światło dla zwierząt jest nośnikiem informa-
cji o środowisku i osobnikach własnego i innych 

gatunków, pozwala na orientację w przestrzeni 
i podobnie jak u człowieka reguluje czynności 
fizjologiczne. Oświetlenie uliczne i inne źródła 
światła pozwalające na nocną aktywność gatun-
ków dziennych zmieniają charakter relacji mię-
dzy drapieżnikami a ich ofiarami. Z jednej strony 
drapieżniki o dziennej aktywności mogą dłużej 
polować, tak zachowują się m.in. pająki aktyw-
ne na ścianach oświetlonych budynków lub na-
wierzchni chodników i placów. Z drugiej strony 
potencjalne ofiary zmuszone są zmniejszyć swoją 
aktywność (np. żerowanie czy rozród) lub zmie-
niają miejsca na mniej naświetlone by zmniej-
szyć narażenie na atak drapieżnika. Zmiany za-
chowań u nocnych drapieżników są różnorodne. 
Niektóre z gatunków nietoperzy zmniejszają lub 
zmieniają swoją aktywność, ponieważ mogą być 
łatwiej wykryte przez ofiary, np. zmieniają trasy 
przelotów do żerowisk, gdy są trasy te są oświe-
tlane przez wysokoprężne lampy sodowe lub 
LED. Z drugiej strony, nietoperze mogą wykorzy-
stywać skupiska  owadów przy źródłach sztucz-
nego światła. 

Zjawisko skupiania się owadów przy silnych 
źródłach światła to przejaw zaburzenia orientacji 
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Zanieczyszczenie światłem w Europie i jej otoczeniu. Warto zwrócić uwagę na rozświetloną Anglię, 
kraje Beneluxu, dolinę Padu we Włoszech, aglomerację Moskwy czy ujście Nilu. Obszary niezanie-
czyszczone światłem to m. in. bagna Prypeci na Białorusi, stepy zachodniego Kazachstanu, Syria czy 
północny skraj Sahary.
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w przestrzeni. Zwierzęta o nocnej aktywności 
wykształciły mechanizmy orientacji przestrzen-
nej opartej o światło Księżyca, jarzenie się nieba 
długo po zachodzie lub przed wschodem, a także 
pasmo ultrafioletu. Mimo, że ptaki w czasie se-
zonowych wędrówek kierują się głównie liniami 
pola magnetycznego, to lecąc nocą wykorzystują 
także system uzupełniający bazujący na takim 
świetle. Wykorzystują je też różne gatunki owa-
dów (m. in. motyle, błonkówki, chrząszcze), pła-
zy, gady i ssaki. Maskowanie zmienności prze-
strzennej światła ultrafioletowego lub sztuczne 
źródła UV dezorientują ptaki w czasie nocnych 
przelotów nad miastami, są także głównym po-
wodem koncentracji owadów przy punktowych 
źródłach światła. Coraz powszechniejsze użycie 
lamp LED zwiększa oddziaływanie na zwierzęta 
ze względu na szeroki zakres spektralny emito-
wanego światła, w tym emisje UV. 

Czytelniku, zastanów się kiedy ostatnio wi-
działeś świetliki? Te niewielkie chrząszcze komu-
nikują się za pomocą bioluminescencji – emisji 
światła w procesie utleniania związku chemicz-
nego zwanego lucyferyną. Nadmiar sztucznego 
światła nie tylko utrudnia zobaczenie tych owa-
dów, ale także uniemożliwia skuteczną komuni-
kację między samicami a samcami. Powoduje 
to, że świetlikowate są zagrożoną wyginię-
ciem grupą owadów, szczególnie w obszarach 
zurbanizowanych.  

Warto wspomnieć o jeszcze jednej cesze fi-
zycznej światła – polaryzacji. Nasze oczy nie 

są do niej dostosowane, ale wiele zwierząt ma 
zdolność percepcji polaryzacji. Dotyczy to przede 
wszystkim zwierząt wykorzystujących zbiorniki 
wodne jako miejsce żerowania lub składania jaj. 
Powierzchnia wody polaryzuje odbijane światło, 
podobnie jak mokra nawierzchnia jezdni, par-
kingów i placów czy duże szklane powierzchnie 
budynków. Mokry asfalt, od którego odbija się 
światło słoneczne jest postrzegany przez ptaki 
jako tafla wody. Próby lądowania na takim „je-
ziorze” kończą się tragicznie, gdyż ptaki giną 
bądź w wyniku uderzenia o twardą powierzchnie, 
bądź oszołomione – pod kołami samochodów. 
Podobnie owady takie jak jętki, ważki czy widel-
nice mylą sztuczne powierzchnie ze zbiornikami 
wodnymi i lądują na jezdniach, placach, a nawet 
wyszlifowanych płytach nagrobnych i składają na 
nich jaja.   

Na pytanie postawione w tytule trzeba od-
powiedzieć: tak. Zmieniamy swoje otoczenie 
i środowisko życia roślin i zwierząt wprowadza-
jąc czynnik środowiskowy zaburzający naturalne 
rytmy dobowe i sezonowe. Warto zastanowić się 
nad tym, jak gospodarujemy sztucznym oświe-
tleniem i jak wpływa to na nasze zdrowie i warun-
ki życia innych organizmów. Wyłączając zbędną 
żarówkę oszczędzamy też energię i zmniejszamy 
emisję gazów cieplarnianych, zmniejszamy też 
problemy jakie jarzące się niebo nad miastami 
stwarza w badaniach astronomicznych.  

Zanieczyszczenie światłem okolic Lublina. Na 
wschód od Lublina wyraźnie widoczny Chełm, na 
południowy wschód – Zamość, a w górnym le-
wym rogu mapy bardzo jasny punkt to kompleks 
szklarni w Stężycy.

Najdroższy znaczek pocztowy na świecie to na dzień dzisiejszy tzw. „Czarna jednocentówka na 
magencie z Gujany Brytyjskiej”. W 2014 roku na aukcji w Nowym Jorku osiągnął on cenę 9,5 milio-
na dolarów. Do dziś zachował się tylko tej jeden egzemplarz niewielkiego znaczka (2,54 x 3,18 cm) 
wydrukowanego w 1856 roku w Gujanie Brytyjskiej przez lokalną gazetę, gdy do kolonii nie dotarł 
oczekiwany transport ze znaczkami pocztowymi z Anglii. Na awersie znaczku znajduje się podpis 
ówczesnego szefa urzędu pocztowego, który autoryzował nim ową nietypową edycję. 

Układ bruzd na kocim nosie jest cechą unikalną każdego osobnika. Można śmiało powiedzieć, iż 
jest on odpowiednikiem linii papilarnych człowieka. Przypomnijmy, iż wedle prawa sformułowanego 
przez brytyjskiego uczonego Francisa Galtona, linie papilarne u ludzi są niepowtarzalne, niezmien-
ne i nieusuwalne. Żyją natomiast ludzie tych linii pozbawieni z powodu schorzeń genetycznych lub 
w wyniku stosowania leku przeciwnowotworowego - kapecytabiny. O podobnych przypadkach wśród 
kotów nie słyszano…

Skąd określenie „wylać dziecko z kąpielą”? Uważa się, iż to pozostałość z czasów, w których 
ze względów na oszczędność wody rodzinna kąpiel miała ściśle określony rytuał. Pierwszy do balii 
wchodził pan domu. Głowa rodziny, jako jedyna miała możliwość kąpieli w czystej wodzie. Po nim 
kolejno, w tej samej wodzie zażywali kąpieli, kolejni mężczyźni należący do rodziny, potem zgodnie 
z rodzinną hierarchą kobiety, na samym końcu zaś dzieci. Jak nietrudno się domyślić, dziatwa myła 
się już w wodzie mętnej od mydlin i brudu. W takich okolicznościach przypadek niezauważenia ma-
łego dziecka przez opróżniającego balię nie wydaje się taki nieprawdopodobny.

Opowieści o szkockiej oszczędności, to podobno jedynie angielska złośliwość. Niemniej szkoc-
ki sędzia piłkarski Jack Mowat (1908-1995), który 18 maja 1960 roku w Glasgow sędziował pamięt-
ny finał Pucharu Europy, w którym Real Madryt pokonał Eintracht Frankfurt (7:3), zażądał od UEFA 
w ramach rozliczenia delegacji służbowej zwrotu kosztów podróży miejskim autobusem ze stadionu 
Hampden Park do domu. Bilet kosztował jednego szylinga i sześć pensów. 

Szklane plaże zbudowane nie z piasku czy kamyków, a z oszlifowanych przez wodę kawałków 
szkła, to osobliwość będąca świadectwem ludzkiej lekkomyślności, ale i sił natury naprawiającej wy-
rządzone jej szkody. Najbardziej znana z nich znajduje się w pobliży miasta Fort Bragg w Kalifornii. 
W latach 1906-1967 na brzegu oceanu funkcjonowało tam składowisko odpadów, którego pozosta-
łością jest owe szkło oddawane przez fale przypływu. Podobne plaże znajdują się w innym kalifor-
nijskim mieście Benicia, w Eleele na hawajskiej wyspie Kauai, oraz w Zatoce Ussuryjskiej opodal 
Władywostoku.

Na plażę innej wyspy leżącej między ujściem Orinoko a Barbados morze wyrzuciło bohatera 
powieści D. Defoe „Przypadki Robinsona Crusoe”. Jej lokalizacja wskazuje na… Tobago. Wyspa ta 
w latach 1639 – 1693, czyli w okresie opisywanym w powieści, zwana Nową Kurlandią należała do 
Księstwa Kurlandii i Semigalii (tereny dzisiejszej Łotwy), lenna Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
rządzonej przez księcia Jakuba Kettlera (1610-1682). Innym obszarem kolonialnej ekspansji polskie-
go lennika było ujście afrykańskiej rzeki Gambia.

RZECZY
POMIESZANIE
Czasem ważnych, czasem błahych, czasem intrygujących,

ale zawsze prawdziwych…

ADAM PRZYSTUPA
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PALMY

Palma to jeden z najistotniejszych 
atrybutów wiosennej obrzędowo-

ści dorocznej. Święci się ją w kościele na pa-
miątkę uroczystego wjazdu Chrystusa do 
Jerozolimy. Niedziela Palmowa, na-
zywana Kwietną lub Wierzbną 
rozpoczyna uroczystości 
Wielkiego Tygodnia. W tym 
dniu we wszystkich kościo-
łach odbywają się uroczy-
ste procesje z palmami.

Polskie palmy to smu-
kłe bukiety różnej wyso-
kości wykonane z różnego 
rodzaju gałązek, ziół i kwia-
tów. Tradycyjnie powinny się 
w nich znaleźć gałązki wierzbowe 
(symbol życia i zmartwychwstania) 
obsypane puszystymi baziami oraz inne 
tzw. rośliny wiecznie zielone (tuje, bukszpan, cis 
itp.). Dekorowano je także wstążeczkami bądź 
suszonymi lub sztucznymi kwiatkami.

W tradycji kościelnej palma posiada głę-
bokie treści religijne, symbolizuje zarów-
no męczeństwo, jak i triumf, a zatem Mękę 
i Zmartwychwstanie Chrystusa. 

Liczne znaczenia symboliczne i magiczne po-
siada także palma w tradycji ludowej. Jako zie-
lona gałązka palma jest przede wszystkim sym-
bolem życia i sił witalnych, a także corocznej 
odnowy roślin, zapowiedzią ich kwitnienia i owo-
cowania. Palmom przypisywano także właściwo-
ści życiodajne, lecznicze i magiczne a popiół ze 

spalonych zeszłorocznych palm wykorzystywany 
jest w Środę Popielcową w kościele do posypy-
wania głów wiernych.

Poświęcone palmy przynoszono do 
domu. Dawniej tuż po przyjściu z ko-

ścioła taką święconą palmą ude-
rzano się nawzajem. Czynił to 

zazwyczaj gospodarz, ten 
gest symbolicznego chłosta-
nia miał być gestem prze-
kazywania sił witalnych, 
mocy płynących przez to 
sacrum. Wypowiadano przy 
tym różne formuły typu 

„Palma bije, palma trzaska, 
już za tydzień będzie Pascha”. 

W ten sposób jak widzimy palma 
zyskiwała szerszy wymiar niż tylko 

w tym znaczeniu liturgicznym. To jednak 
nie wszystkie funkcje palm. Dla zdrowia poły-
kano pączki gałązek wierzbowych, co miało za-
pobiec bólom gardła i przeziębieniom. W wielu 
innych sytuacjach codziennych palma stawała 
się apotropeionem, miała chronić gospodarstwo 
przed żywiołami – gdy zbliżała się burza, to pal-
mę ustawiano w oknie. Była to taka naturalna 
zapora przed piorunami. Dawniej, kiedy jesz-
cze chałupy były kryte strzechą, by chronić dom 
wtykano te plamy właśnie w strzechy. Gospodarz 
szedł też z poświęconą palmą na pole i wtykał ją 
w ziemię, żeby tę moc świętą przenieść na glebę, 
aby uchronić uprawy przed gradem i szkodnika-
mi. Palmą uderzano też bydło przed pierwszym 

Kilka refl eksji
o symbolice i funkcjach

palmy wielkanocnej 
KATARZYNA KRACZOŃ

Stowarzyszenie Twórców Ludowych w Lublinie
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wypasem, by dobrze się chowało przez cały rok. 
Wśród palm można wyróżnić pewne odmiany regionalne. Palmy 

lubelskie, w całości wykonane z żywych i suszonych roślin, mają 
zazwyczaj kształt bukietów. Palmy kurpiowskie przypomina-

ją wysokie, kwietne słupy, na całej wysokości przyozdobio-
ne zieleniną i bibułkowymi kwiatami. W Lipnicy Murowanej 
palmy oparte są na kilkudziesięciometrowych konstrukcjach 
wykonanych ze świerkowych pali, które okłada się wikli-
nowymi prętami, a następnie obwiązuje, co około 30 cm 

długimi witkami. Koniec wieńczy przepięknie wykona-
ny pióropusz z traw, bazi i wstążek. Miejsca wiązania 
witkami przystrajane są kwiatami (papierowymi, suszo-

nymi) i zielonymi gałązkami. Pięknie, misternie plecione 
palemki litewskie występują natomiast na Suwalszczyźnie. 
Charakterystyczną cechą tych palm są suszone, kolorowe 
kwiaty, farbowane trawy, mech. Nazywa się również wałecz-
kami lub palmami dywanowymi, bo przypominają dywan 

lub kobierzec. Niegdyś ten typ palm występował tylko 
w Polsce północno-wschodniej. Obecnie stał się tak po-
pularny, że miesza się z całkiem odmiennymi zdobieniami 
z innych regionów.

Współcześnie możemy zaobserwować ogromną róż-
norodność w doborze materiałów dekoracyjnych palm, 
a także oryginalność i wielość  form (są np. palmy przy-

pominające zajączki, koguciki, łabędzie itp.,). Palmy 
wielkanocne przetrzymuje się obecnie w domach przez 
wiele lat. Pełnią więc przede wszystkim funkcję estetycz-
ną. Nawet przy ich wyborze coraz częściej kierujemy się 

np. kolorystyką i tym, czy będzie ona pasowała do wnętrz. 
Z tego też powodu tworzą one z roku na rok w naszych 
domach swoiste bukiety. Coraz częściej też niepoświęcone 
palmy zanoszone są na groby bliskich zmarłych.

Tradycję wykonywania palm podtrzymują licznie orga-
nizowane w całej Polsce konkursy. Te o najdłuższej tra-
dycji odbywają się w Łysych na Kurpiach oraz w Lipnicy 
Murowanej (woj. małopolskie). Prezentowane tam pal-
my są bardzo kolorowe i wysokie, sięgające nawet 35 
metrów długości. Samo wykonanie i postawienie takiej 
palmy to nie lada wyczyn. Jest to oczywiście forma 
rywalizacji konkursowej, ale także sposób na integra-

cję społeczności lokalnej i zachowanie pięknej, żywej 
tradycji.

wypasem, by dobrze się chowało przez cały rok. 
Wśród palm można wyróżnić pewne odmiany regionalne. Palmy 

lubelskie, w całości wykonane z żywych i suszonych roślin, mają 
zazwyczaj kształt bukietów. Palmy kurpiowskie przypomina-

ją wysokie, kwietne słupy, na całej wysokości przyozdobio-
ne zieleniną i bibułkowymi kwiatami. W Lipnicy Murowanej 
palmy oparte są na kilkudziesięciometrowych konstrukcjach 
wykonanych ze świerkowych pali, które okłada się wikli-
nowymi prętami, a następnie obwiązuje, co około 30 cm 

długimi witkami. Koniec wieńczy przepięknie wykona-
ny pióropusz z traw, bazi i wstążek. Miejsca wiązania 
witkami przystrajane są kwiatami (papierowymi, suszo-

nymi) i zielonymi gałązkami. Pięknie, misternie plecione 
palemki litewskie występują natomiast na Suwalszczyźnie. 
Charakterystyczną cechą tych palm są suszone, kolorowe 
kwiaty, farbowane trawy, mech. Nazywa się również wałecz-
kami lub palmami dywanowymi, bo przypominają dywan 

lub kobierzec. Niegdyś ten typ palm występował tylko 
w Polsce północno-wschodniej. Obecnie stał się tak po-
pularny, że miesza się z całkiem odmiennymi zdobieniami 
z innych regionów.

Współcześnie możemy zaobserwować ogromną róż-
norodność w doborze materiałów dekoracyjnych palm, 
a także oryginalność i wielość  form (są np. palmy przy-

pominające zajączki, koguciki, łabędzie itp.,). Palmy 
wielkanocne przetrzymuje się obecnie w domach przez 
wiele lat. Pełnią więc przede wszystkim funkcję estetycz-
ną. Nawet przy ich wyborze coraz częściej kierujemy się 

np. kolorystyką i tym, czy będzie ona pasowała do wnętrz. 
Z tego też powodu tworzą one z roku na rok w naszych 
domach swoiste bukiety. Coraz częściej też niepoświęcone 
palmy zanoszone są na groby bliskich zmarłych.

Tradycję wykonywania palm podtrzymują licznie orga-
nizowane w całej Polsce konkursy. Te o najdłuższej tra-
dycji odbywają się w Łysych na Kurpiach oraz w Lipnicy 
Murowanej (woj. małopolskie). Prezentowane tam pal-
my są bardzo kolorowe i wysokie, sięgające nawet 35 
metrów długości. Samo wykonanie i postawienie takiej 
palmy to nie lada wyczyn. Jest to oczywiście forma 
rywalizacji konkursowej, ale także sposób na integra-

cję społeczności lokalnej i zachowanie pięknej, żywej 
tradycji.

***

Latały mewy nocą
jak siwe dusze
rzucane srebrną procą
bezsennych wzruszeń –

A wiatr im pióra czochrał
całował dzioby
ciemniała nieba ochra
na znak żałoby

Był płacz – bo śmierć obłoków
zlepiała skrzydła
nie było powidoków
tylko mamidła –

Lecz mówią marynarze
że w mewich pieśniach
Bóg wskrzesza złote plaże
I ucieleśnia – 

Kołobrzeg, 10 marca a.D. 2011

Modlitwa ryby

Morze pod wieczór łagodnieje
i syczy ciszą intymną
kolorowieje wiatr srebrnieje
i jest mi zimno –

Stoisz – boś Rybak – w mew zamieci
w kurtce co w soli zmokła – 
Daj się zaplątać w Twoje sieci
Wciągnij na pokład – 

Przenicowany światłem śledź
któremu łuszczą się skrzela
pozwól mi choć nadzieję mieć – 
dziś jest niedziela –

Za burtą głębia jak atrament
więc obdarz mnie choć łzą komfortu
co świeci w rybie jak sakrament
w drodze do portu –

Kołobrzeg, 27 marca a.D. 2011

Marian Stanisław Hermaszewski
Urodzony 1 grudnia 1949 r. w Opolu, ale zamieszkały w Lublinie poeta, prozaik, publicysta, rzeź-

biarz i fotografi k. Laureat ogólnopolskich konkursów poetyckich, autor wielu tomików wierszy, twórca 
i współautor wielotomowego almanachu polskiej poezji religijnej „A DUCH WIEJE KĘDY CHCE…” wy-
dawanego cyklicznie od 1992 roku. 

Za zgodą autora prezentujemy dwa wiersze pochodzące z wydanego w roku 2012 tomiku „Próg”.

Wiersze
na Wielki Post
i Wielkanoc
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Co można odliczyć od podatku w zeznaniu rocznym?
Ustawa o PIT przewiduje szereg ulg oraz odliczeń, z których możemy skorzystać. Sprawdźmy 

więc, co można odliczyć od podatku i poznajmy najczęściej stosowane ulgi i odliczenia w podatku 
dochodowym.

Ulga na dziecko w zeznaniu rocznym
Ulga na dziecko przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym mieszkającym z dzieckiem lub rodzi-

com zastępczym, którzy składają zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36 bądź PIT-37. Ulga nie 
dotyczy osób rozliczających się wg karty podatkowej, stawki zryczałtowanej lub opodatkowanych 
podatkiem liniowym. 

Odliczenie przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia oraz na dziecko nie-
pełnosprawne, otrzymujące rentę socjalną lub dodatek pielęgnacyjny. Ulga prorodzinna przysługuje 
także na dziecko do 25 lat, w przypadku, gdy kontynuuje naukę (również po za granicami kraju), 
a jego dochód nie przekracza sumy 3 089 zł. W ramach tej kwoty nie mieści się renta rodzinna. 

Ulga prorodzinna przysługuje za każdy miesiąc sprawowanej władzy rodzicielskiej i wynosi mie-
sięcznie 92,67 zł, jeśli przychody rodziców lub opiekunów pozostających w małżeństwie nie przekra-
czają w roku podatkowym 112 tys. zł. 

Podatnikowi, który nie jest w związku małżeńskim (choćby przez część roku podatkowego) przy-
sługuje ulga prorodzinna, jeśli jego dochody nie przekroczyły 56 tys. zł. 

Osoba samotnie wychowująca dziecko może liczyć na ulgę przy dochodach niesięgających powy-
żej 112 tys. zł w danym roku podatkowym.

W przypadku dwojga dzieci, ulga wyniesie 92,67 zł na każde dziecko miesięcznie. 
Ulga na trzecie dziecko wyniesie już 166,67 zł, a na czwarte i każde kolejne – 225 zł.
Ulga internetowa
Podatnicy mogą odliczyć także wydatki na internet. Nie mogą jednak odliczać ich każdego roku. 

Mogą to zrobić podatnicy, którzy w latach wcześniejszych nie korzystali z tej ulgi albo po raz pierwszy 
skorzystali z niej w zeznaniu za 2017 rok. Ulga przysługuje bowiem wyłącznie w kolejno po sobie 
następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie ko-
rzystał z tego odliczenia.  

By skorzystać z ulgi trzeba udokumentować poniesione wydatki. Niezbędne są więc dokumenty 
zawierające dane identyfikujące kupującego (odbiorcę usługi), dane identyfikujące sprzedającego 
usługę i informujące o rodzaju zakupionej usługi oraz kwocie zapłaty. Odliczeniu podlegają wydatki 
wyłącznie związane z użytkowaniem internetu. Jeśli zatem podatnik korzysta z usług internetowych 
występujących w pakiecie np. z innymi usługami telekomunikacyjnymi, ulgę internetową można wy-
korzystać pod warunkiem wyodrębnienia wydatków na internet. 

Ile można zaoszczędzić? Odliczeniu podlega kwota wydatków faktycznie poniesionych (zapłaco-
nych) w danym roku podatkowym, jednak nie więcej niż 760 zł.

Ulga rehabilitacyjna 
Polega na odliczaniu od uzyskanego dochodu kwoty wydatkowanej na:
- cele rehabilitacyjne oraz
- cele związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych.

WIEDZY NIGDY ZA WIELE     RENATA GŁAZOWSKA

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

PIT 2019 cz. 2
Z ulgi korzystać mogą zarówno osoby niepełnosprawne, jak i osoby, na których utrzymaniu pozo-

stawały w 2018 roku osoby niepełnosprawne. 
Istnieją dwa rodzaje odliczeń:
- limitowane kwotowo (czyli ulga przysługuje do wartości określonej kwotowo, nawet jeśli ponio-

słeś wyższe wydatki, to ich już nie odliczysz),
- nielimitowane (ile wydałeś - tyle odliczysz),
przy czym popularniejszą formą jest ograniczanie wartości ulgi kwotą poniesionych wydatków.
Wydatki ograniczone kwotowo, co prawda nie mogą przekraczać pewnego limitu, niemniej ich 

poniesienia nie trzeba udowadniać. Zalicza się do nich wydatki na:
- opłacenie przewodników osób niewidomych I lub II grupy inwalidztwa oraz osób z niepełno-

sprawnością narządu ruchu zaliczonych do I grupy inwalidztwa, w kwocie nieprzekraczającej w roku 
podatkowym 2.280 zł;

- utrzymanie przez osoby niewidome i niedowidzące zaliczone do I lub II grupy inwalidztwa oraz 
osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu zaliczone do I grupy inwalidztwa psa asystującego, 
o którym mowa w ustawie o rehabilitacji zawodowej, w kwocie nieprzekraczającej w roku podatko-
wym 2.280 zł i najczęściej wykorzystywane,

- wydatki na samochód - używanie samochodu osobowego, stanowiącego własność (współwła-
sność) osoby niepełnosprawnej zaliczonej do I lub II grupy inwalidztwa lub podatnika mającego na 
utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełno-
sprawne, które nie ukończyły 16 roku życia, dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem na 
niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne - w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 
kwoty 2.280 zł.

Ulga na leki
Specyficznie rozliczana jest ulga w związku z zakupem lekarstw. Nie zalicza się ani do wydat-

ków limitowanych, ani do nieograniczonych kwotą górnego limitu (choć do tej ostatniej znacznie jej 
bliżej). Odliczenie na leki dotyczy wyłącznie różnicy pomiędzy faktycznie poniesionymi wydatkami 
w danym miesiącu, a kwotą 100 zł. Z odliczenia korzysta się wyłącznie, jeśli lekarz specjalista stwier-
dzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo). Podstawą jest 
zalecenie (pisemne) lekarza (np. recepta, karta pacjenta) oraz faktura (lub inny dowód poniesienia 
wydatku, wskazujący, że podatnik poniósł wydatek).

UWAGA: Paragon z apteki nie stanowi dowodu poniesienia wydatku na cele rehabilitacyjne.
Odliczenie darowizny w rozliczeniu rocznym
Część dokonanych darowizn może zostać odliczona w zeznaniu rocznym. 
Najczęściej można odliczyć darowizny przekazane na cele:
  - krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi, w wysokości ekwiwalentu pie-

niężnego za pobraną krew (obecnie 130 zł/litr); wysokość dokonanej darowizny należy udokumento-
wać zaświadczeniem jednostki organizacyjnej realizującej zadania w zakresie pobierania krwi o ilości 
bezpłatnie oddanej krwi lub jej składników przez krwiodawcę.

Ważne jest to, że obowiązują limity. Mężczyzna w ciągu roku może oddać – z podatkowego punktu 
widzenia – 2,7 litra krwi, a kobieta 1,8 litra. Pozwala to maksymalnie odliczyć w przypadku mężczy-
zny 3 601 zł., a w przypadku kobiety 3 484 zł., ale nie więcej niż 6% dochodu.

  - kultu religijnego; wysokość dokonanej darowizny należy udokumentować dowodem wpłaty na 
rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku inny niż rachunek płatniczy – w przy-
padku darowizny pieniężnej oraz dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz 
wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku 
darowizny niepieniężnej;

Co ważne, odliczenia można dokonać w wysokości dokonanej darowizny, jednak nie więcej niż 6% 
dochodu.
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Na wstępie należy dokonać rozróż-
nienia pomiędzy odszkodowaniem 

a zadośćuczynieniem. Odszkodowania dochodzi-
my wówczas, gdy chcemy uzyskać zwrot ponie-
sionych kosztów lub utraconego zarobku, nato-
miast zadośćuczynienie ma na celu wyrównanie 
krzywdy niemajątkowej doznanej przez poszko-
dowanego, na przykład w wypadku komunika-
cyjnym, w wypadku przy pracy, czy w wyniku 
błędu lekarskiego. 

Zadośćuczynienie jest świadczeniem ma-
jącym zrekompensować poszkodowanemu 
krzywdę, czyli szkodę niemajątkową. Na krzyw-
dę składa się przede wszystkim ból związany 
z doznanymi obrażeniami ciała oraz szereg cier-
pień psychicznych, takich jak lęk o przyszłość za-
wodową i osobistą, obawy o możliwość powrotu 

do zdrowia, zaniżenie samooceny wskutek do-
znanych szpecących urazów czy pozostałych po 
nich blizn, uczucie bezradności i zależności od 
innych osób po wypadku, żal do sprawcy wypad-
ku, rozgoryczenie z powodu zniweczenia planów 
na przyszłość, stres powypadkowy, trudności ze 
spokojnym snem, lęk przed jazdą samochodem, 
spadek komfortu życia, konieczność rezygnacji 
z uprawiania sportu, organicznie aktywności ży-
ciowej, itp.

Ubezpieczyciel odpowiada za szkodę w ta-
kich samych granicach w jakich odpowiadałby 
sprawca szkody, zatem zobowiązany jest nie 
tylko do zwrotu poszkodowanemu kosztów le-
czenia, ale także do wypłaty zadośćuczynienia 
za doznaną w związku ze zdarzeniem krzywdę. 
Podstawę prawną roszczenia o zadośćuczynienie 

Pracownicy pytają – radca prawny odpowiada      EWA BANDERSKA

W sierpniu 2017 roku uczestniczyłam w kolizji drogowej, w wyniku 
której doznałam urazu głowy, urazu skrętnego kręgosłupa szyjnego, 
stłuczenia klatki piersiowej oraz urazu prawej ręki. Leczę się cały czas 
z powodu dolegliwości bólowych kręgosłupa szyjnego, drętwienia pal-
ców prawej dłoni, bólów i zawrotów głowy, a także z powodu zaburzeń 
lękowych. Mam dopiero 35 lat, a na leczenie poświęcam tyle czasu, jak-
bym była schorowaną osobą w starszym wieku. Domagałam się odszko-
dowania z OC sprawcy kolizji, ale zwrócono mi wyłącznie kwotę 150 
zł wydatkowaną na koszty leczenia. Uważam, że moja szkoda jest dużo 
większa, czuję się zignorowana przez ubezpieczyciela, który wydał de-
cyzję odmowną co do moich zastrzeżeń. Chciałabym dochodzić odszko-
dowania odzwierciedlającego rzeczywisty rozmiar mojej szkody. Czy 
muszę iść ze sprawą do sądu?

Imię i nazwisko znane redakcji

Zadośćuczynienie 
za krzywdę

stanowi art. 445 § 1 k.c. w zw. z art. 444 § 1 
k.c. W przypadku odmowy ubezpieczyciela wy-
płaty zadośćuczynienia i wyczerpania pozasą-
dowych możliwości dochodzenia roszczeń, sąd 
może przyznać poszkodowanemu odpowiednią 
sumę pieniężną mającą zrekompensować do-
znaną krzywdę w przypadku uszkodzenia ciała 
lub wywołania rozstroju zdrowia. Dochodzenie 
zadośćuczynienia jest zazwyczaj postępowaniem 
trudniejszym niż to, w którym dochodzimy od-
szkodowania, ponieważ nie można wycenić war-
tości życia i zdrowia ludzkiego. 

Nie ma stawki określającej wartość ludzkie-
go życia, zdrowia, wartość zniweczonych planów 
na przyszłość, stresu, bólu, rozgoryczenia – do-
bra te nie mają wymiernej wartości pieniężnej. 
Funkcją zadośćuczynienia będzie zatem nie tyle 
wyrównanie doznanych przez poszkodowanego 
strat, co dostarczenie mu środków, za pomo-
cą których poszkodowany dozna rekompensaty 
negatywnych przeżyć związanych z wypadkiem. 
Zadośćuczynienie ma pełnić funkcję kompensa-
cyjną i starać się wynagrodzić doznane cierpienia 
psychiczne i fizyczne. Kwota zadośćuczynienia 
ma stanowić ekonomicznie odczuwalną wartość 
i nie być symboliczna, jednak powinna być utrzy-
mana w rozsądnych granicach odpowiadających 
przeciętnej stopie życiowej społeczeństwa, ma 
stanowić odpowiednią sumę pieniędzy za do-
znaną krzywdę. Sądy posiadają pewną swobo-
dę w przyznawaniu zadośćuczynienia biorąc pod 
uwagę konkretne okoliczności danego zdarzenia.

Dodatkowo w postępowaniu sądowym, aby 
prawidłowo ocenić stan faktyczny, sąd potrze-
buje wiadomości specjalnych. Koniecznym jest 
zatem powołanie biegłego lekarza, lub nawet le-
karzy różnych specjalności, w zależności od sy-
tuacji, np. biegłego lekarza w zakresie ortopedii 
i w zakresie neurologii. Przy określeniu wysokości 
zadośćuczynienia sąd weźmie pod uwagę stwier-
dzone przez biegłych lekarzy rozmiar i czas trwa-
nia cierpień fizycznych pokrzywdzonego związa-
nych z obrażeniami po zdarzeniu i ich leczeniem, 
dyskomfort psychiczny związany z cierpieniami 
fizycznymi a także rozmiar (wyrażony procen-
towo) i charakter doznanego uszczerbku na 
zdrowiu. Sąd powinien również mieć na wzglę-
dzie wszelkie fakty, które poszkodowany będzie 
podnosił, takie jak konieczność podjęcia długo-
trwałej rehabilitacji, pojawienie się lęku przed 
jazdą samochodem, problemy z zasypianiem, 

ograniczenie aktywności życiowej, konieczność 
korzystania z pomocy osób trzecich w czynno-
ściach życia codziennego czy w miejscu pracy.

Nie bez znaczenia w sprawie będzie miał 
również wiek poszkodowanego. Sąd powinien 
mieć na uwadze, iż jest Pani osobą w młodym 
wieku. Mając na uwadze powszechnie przyjętą 
linię orzeczniczą sądów powszechnych i Sądu 
Najwyższego przyjmuje się, iż właśnie młody 
wiek jest okolicznością wpływającą na zwięk-
szenie poczucia krzywdy doznanej wypadkiem. 
Określenie wysokości zadośćuczynienia za do-
znaną krzywdę w razie uszkodzenia ciała powin-
no się opierać na obiektywnych i sprawdzalnych 
kryteriach, kierować się jego celami i charakte-
rem, przy uwzględnieniu jednak indywidualnej 
sytuacji stron. Jednym z istotnych elementów 
indywidualizujących jest wiek poszkodowane-
go. Intensywność cierpień z powodu kalectwa 
jest większa u człowieka młodego, skazanego 
na rezygnację z radości życia, jaką daje zdrowie, 
możność pracy i osobistego rozwoju (por. wyrok 
Sądu Najwyższego z dnia 12 września 2002 r. 
sygn. akt IV CKN 1266/00, opubl. LEX 80272). 

Powyższe argumenty wydają się potwierdzać, 
że walka o zadośćuczynienie za doznane krzywdy 
zawsze ma sens, jeśli jesteśmy osobą poszkodo-
waną. Odmowa wypłaty świadczenia przez ubez-
pieczyciela nie powinna zniechęcać poszkodo-
wanego do dalszego działania. Istnieją sposoby 
polubownego załatwienia sprawy, a wyczerpanie 
ich prowadzi prostą drogą do sądu. Wielu po-
szkodowanych obawia się wystąpienia na drogę 
sądową, są zniechęceni twardym stanowiskiem 
ubezpieczyciela, który uparcie odmawia wypłaty 
jakiegokolwiek świadczenia, bądź rażąco zaniża 
jego wysokość. Dotychczasowa praktyka w spra-
wach o zadośćuczynienie za ból i cierpienia po-
szkodowanego związane z wypadkami pokazuje, 
że nie należy tracić nadziei nawet w trudnych 
i nietypowych sytuacjach.



Skąd u chłopaków urodzonych w głębi lądu fascy-
nacja żeglowaniem?

Wojciech Sadowski: Cholera wie. Kiedyś czytało 
się książki. Mnie zawsze interesowała encyklopedia. 
Kiedy zobaczyłem w niej sztychy starych żaglow-
ców, to była to dla mnie jakaś taka niewyobra-
żalna, nienamacalna, tajemnicza wizja czegoś, 
co mnie nigdy nie będzie dotyczyło. Zawsze lu-
biłem wodę i patrząc na te ilustracje myślałem, 
że jest to poza moim zasięgiem. Nagle okazało 
się, że chłopaki z klasy równoległej (chodziłem do 
Szkoły Podstawowej nr 29 w Lublinie) chodzą do 
klubu i pływają w sekcji regatowej na Optymistach. 
Pewnie bym nigdy nie trafił do żeglowania, gdyby nie 
ten klub na ulicy Wallenroda, gdzie mieszkałem. Stały tam 
jakieś łódki, więc chodziliśmy wieczorem popatrzeć. Pamiętam, 
widzieliśmy przez okno siedzącą na krześle dziewczynę z gitarą 
i chłopaków szlifujących łódki szkłem lub pumeksem, bo papier 
ścierny był nieosiągalny. I tak jakoś powoli to przyszło. W zasa-
dzie, to nie chodziło o te żaglowce, czy żeglowanie, tylko o to, 
by coś przy tych łódkach robić, żeby zadziało się coś innego niż 
w szkole. Poza tym w bloku naprzeciwko gdzie miałem młodszego 
kolegę, mieszkał pan kapitan Ziemowit Barański. Elegancki pan 
wychodził w swoim mundurze ze złotymi guzikami, w kapitańskiej 
czapce. Robił wrażenie. Pływał po Oceanie Spokojnym, Atlantyku, 
Morzu Śródziemnym. Zaczęło do mnie docierać, że coś można 
z tym zrobić. A gdy się w tym zagłębiłem, zostało mi to do tej 
pory. 

Adam Glegoła:  Nie wiem ile miałem lat. Osiem, 
może dziewięć. Lata pięćdziesiąte. To były jed-
ne z moich pierwszych kolonii. Byliśmy gdzieś 
w okolicach Kraśnika. Ładna okolica, obok było 
jakieś osiedle. Pamiętam, że tam poszedłem, 
bo usłyszałem, że w ogródku ktoś łódkę buduje. 
Zobaczyłem tę łódkę i…. nie wiem, coś mi takie-
go się zrobiło, niektórzy mówią na to objawie-
nie, mną że tak powiem telepnęło. Nigdy w życiu 
się tym nie przejmowałem, nie myślałem o żeglar-
stwie i nagle ta łódka. Później, jak miałem kilkanaście 
lat, z kolegą zacząłem strugać modele z kory, z drewna. 

Największy jacht  śródlądowy, który postał

w osiedlowym domu kultury w Lublinie

wysiłkiem marzycieli.

BIEGNĄCA
PO FALACH
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W średniej szkole budowaliśmy już normal-
ne łódki. Mieliśmy takiego nauczyciela, turystę 
łażącego po górach a jednocześnie żeglarza, 
który uruchomił kółko żeglarskie. W tym cza-
sie już nad Firlejem, przy Fabryce Samochodów 
Ciężarowych była dość silna sekcja żeglarska, 
podobnie przy Lidze Obrony Kraju. To były sek-
cje, które miały mistrzów Polski w żeglarstwie 
lodowym i normalnym.

Co było, co jest ważniejsze - struganie, 
czy żeglowanie?

Adam Glegoła: Wybitnym żeglarzem nie je-
stem. Mam stopnie morskie i pływałem po mo-
rzu, ale gdy wchodzę na łódkę zaraz interesuje 
mnie, co mogę zrobić, żeby ta łódka płynęła le-
piej. W Mikołajkach mają flotę Omeg, na której 
rozgrywane są mistrzostwa Polski dziennikarzy, 
lekarzy, aktorów itp. Płynę tam łódką i patrzę, 
ktoś czołga się Omegą. Tu źle sznurek przywią-
zany, tam źle przywiązany. Mówię mu: facet 
puść troszeczkę tę linkę, i zobaczysz, że od razu 
tamtego dojedziesz. I to mnie rajcuje w tym 
żeglowaniu.

Z tego strugania łódek z kory po latach 
narodziła się brygantyna „Biegnąca po fa-
lach” – największy śródlądowy jacht na 
polskich wodach. Skąd pomysł?

Adam Glegoła: Przede wszystkim trze-
ba zacząć od tego, że był fajny klub - Yacht 
Klub Polski Lublin. Mieliśmy fajnego szefa klu-
bu, Waldka Cechowicza. Był bardzo dobrym 

organizatorem, pedagogiem, żeglarzem i spra-
wiał, że do klubu lgnęli bardzo ciekawi ludzie, ale 
ze sprzętem w tych czasach było ciężko. Żeby 
szkolić na stopień sternika, potrzebna była wów-
czas łódka dwumasztowa. Najpopularniejsze, ale 
zbyt drogie łódki DZ, produkowano w Szczecinie. 
Zjadłyby nasz kilkuletni budżet. I akurat trafił 
się taki wariat jak ja.  Już w wojsku zacząłem 
rysować taką właśnie szkoleniową, dwumaszto-
wą łódkę, żeby jak już wyjdę na wiosnę zacząć 
budować. I tak powstał „Rumcajs”. Potem po-
trzebna była mała łódka wiosłowa, taki „bączek”. 
Zrobiłem go w dwa tygodnie. Kiedy Lubelska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa przydzieliła nam całe 
skrzydło przy domu kultury, powstała najwięk-
sza stocznia jachtowa na prawym brzegu Wisły. 
Jak mamy, już pomieszczenie długie na 14 me-
trów, to mówimy – możemy zbudować prawdzi-
wy statek. A każdy klub chciał mieć jakiś jacht 
na Mazurach. Jeździliśmy nawet nad Wisłę do 
Warszawy i tam stała taka wielka szalupa z ja-
kiegoś statku. Tak na marginesie, jak żartowa-
no, co druga szalupa w Polsce była z „Batorego”. 
Myśleliśmy, że ją kupimy i z tego zrobimy jakiś 
jacht. No, ale jak wyszła ta pracownia w domu 
kultury, to mówimy, robimy swoje. No to trach, 
narysowałem – do tej pory mam tą rysownicę.

Śniła się panu brygantyna?
Adam Glegoła: Był taki facet William Albert 

Robinson, który zrobił fortunę budując ścigacze, 
na których walczono z Japończykami na Oceanie 

Spokojnym. Już po wojnie, chyba w 1947 roku, 
a to rok mojego urodzenia, popełnił łódkę, która 
nazywała się „ Varua” i żeglował nią po świe-
cie. To była właśnie brygantyna. W czasie, gdy 
o tym czytałem, to była taka moja wymarzona 
łódka, taką łódkę chciałem mieć i po świecie się 
włóczyć. Ale później, kiedy decydowaliśmy, jaki 
osprzęt postawimy na „Biegnącej…” to w zasa-
dzie myśleliśmy o szkunerze, bo jest troszeczkę 
prostszy w obsłudze. 

Wyobrażam sobie, że musieliście o tym 
dyskutować.

Wojciech Sadowski: Dyskusje były przede 
wszystkim wśród kapitanów. Ja wtedy mia-
łem koło 17 lat, ale byli też ludzie młodsi ode 
mnie, młodzież ze szkół średnich i podstawówek. 
Naszym wzorcem ideologicznym i szkutnikiem 
był Adam Glegoła.  Łódka zaczęła być budowana 
w 1975 roku na jesieni, a może w grudniu przed 
jakimś zimowiskiem. Nasz komandor, pojechał 
z dzieciakami na zimowisko, a Adam w tym cza-
sie już położył stępkę w pracowni na Wallenroda. 
Długość i wielkość określiły nam parametry po-
mieszczenia klubowego, natomiast reszta zosta-
ła do dyspozycji i fantazji.

Gdy padło słowo brygantyna, nikt nie 
pukał się w czoło?

Adam Glegoła: To nie była tylko moja decy-
zja. Chciałem by był to jacht z rejami, ale nasz 
szef okręgu Ziemek Barański mówi – „Oj tam, 

zróbmy z rejami. Ty wiesz jak będzie się komen-
dy wydawać? „Fok i marsel dookoła!”, a nie ja-
kieś tam „Lewy luzuj, prawy wybierz!”. To będą 
komendy”. I wszyscy przyklasnęli. Nikt nikomu 
kłód pod nogi nie rzucał. Byłem ja, był Wojtek. 
Gdy była potrzeba nikogo żeśmy nie pytali, tylko 
robili. Pamiętam, kiedyś wzięliśmy Omegę, roz-
pruliśmy jej dziób, rozchylili, wstawili dziobnicę, 
przedłużyli listewkami, z tyłu rozpruliśmy, prze-
dłużyliśmy rufę i z 6 metrowej zrobiliśmy prawie 
9 metrową łódkę – „Orsolę”. I na regatach tury-
stycznych jachtów kabinowych na Mazurach do-
kładaliśmy najlepszym jachtom z Warszawy z za-
łogami wytrenowanymi na Zalewie Zegrzyńskim.  
Jak były halsy na Mikołajskim to inne łódki robiły 
trzy zwroty, a „Orsola” robiła jeden jak jechała 
pod wiatr, bo tak żeśmy ją dostroili. Po pierw-
szym sezonie już szła grupa łódek, która ją ob-
stawiała, żeby za bardzo nie mogła brykać a inne 
próbowały uciekać. Mówię o tym by pokazać, że 
myśmy wtedy bawili się tym żeglarstwem. I to 
zostało mi do tej pory. Żegluję, ale nie potra-
fię żeglować pijąc piwko i ocierając pot z czo-
ła, bo gorąco. Tylko łódka ma jechać. Żona mi 
ciągle mówi „ty nie umiesz po prostu płynąć?” 
Z „Biegnącą” było to samo. 

Wojciech Sadowski: Tak naprawdę to 
„Biegnąca po falach” była pierwszym żaglowcem 
rejowym budowanym w Polsce. „Lwów” i „Dar 
Pomorza” nie były budowane w polskich stocz-
niach, natomiast „Dar Młodzieży” został ukoń-
czony w 1981 roku. Nasza brygantyna została 
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zwodowana w 1977 roku. Co prawda to inna baj-
ka, bo to Mazury, ale historycznie rzecz biorąc 
tak było. Na pewno Adam chciał się sprawdzić 
jako budowniczy, my zaś chcieliśmy nauczyć się 
czegoś w trakcie żeglowania, nim kiedyś wyj-
dziemy w morze. Trzeba wiedzieć, że myśmy się 
w latach siedemdziesiątych zapisywali na rejsy 
i czekali w kolejce. Ja na przykład czekałem na 
rejs morski cztery lata. Były klauzule, wywiady 
środowiskowe, było domniemanie, że każdy chce 
uciec bądź ma koligacje rodzinne za granicą.

 
Lata siedemdziesiąte, wszystkiego bra-

kuje i nagle jakimś zapaleńcom przychodzi 
do głowy zbudować największy śródlądowy 
jacht.

Wojciech Sadowski: Chyba nikt wtedy nie 
myślał o tym, że on będzie największy, tylko 
żeby po prostu był. Gdyby pracownia była dłuż-
sza może by był jeszcze dłuższy. Głównym napę-
dem był Adam, bo on sobie to wyobraził i chciał 
to realizować. Naszym komandorem był Waldek 
Cechowicz. Początkowo był sceptyczny a potem 
jak już zobaczył, że się dzieje, to był głównym 
magikiem, który zaczął załatwiać materiały. 
Gdzieś tam z demobilu wyciągnął jakąś nysę 

czy żuka, to był nasz główny środek transportu. 
Duże ilości materiałów, jakieś dechy to załatwia-
liśmy, gdzieś tak, jakoś… Na przykład leżał jakiś 
kawał złomu na ulicy, z rok, dwa, trzy, nikt się 
tego nie czepiał to staraliśmy się to zagospoda-
rować. Ludzie mieli dziwne rzeczy po domach - 
kabestan, czy kotwice. 

Adam Glegoła:  Waldek zaczął organizować 
materiały, a żeby było łatwiej, to został harcmi-
strzem.  Harcerze wtedy mieli generalnie możli-
wość załatwienia wszystkiego. Dom kultury się 
też cieszył, bo to, co robiliśmy ładnie wpisywało 
się w jego działalność. Jak już zaczęliśmy bu-
dować „Biegnącą po falach” dużo pomagał nam 
też prezes Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - 
umożliwiono nam korzystanie ze stolarni. Trzeba 
było farbę, narzędzia, to pomagali, organizo-
wali. Podstawowe materiały kupowaliśmy sami. 
Fabryka Samochodów Ciężarowych wykonała 
balast na warsztatach szkolnych. Łódka skręcona 
jest wkrętami, które dostałem od kolegi, a które 
ze względu, na to że były nietypowe nie pasowa-
ły elektrykom. Były niepotrzebne. Miał odłożo-
ną całą skrzynię tych wkrętów. Mówi: „Nie masz 
wkrętów, przyjdź. Tylko nie z torbami, weźmiesz 
w kieszenie”. Była otwartość, entuzjazm – chce-
cie to zrobimy, damy wam. Waldek był mistrzem 
w załatwianiu, w zachęcaniu, potrafił wyczaro-
wać. Ten czas był trudny, bo nie było niczego, 
ale to był koloryt życia. Dziś wystarczy wejść 
do marketu i mieć czym zapłacić, ale co to za 
radość?

Ile osób pracowało przy budowie?
Wojciech Sadowski: Jak by zliczyć wszyst-

kich, którzy pojawili się przez to półtora roku 
trwania produkcji to może i dużo, ale generalnie 
siłą napędową był Adam. Sam laminował, wyci-
nał. Myśmy wpadali, przed, w czasie zajęć, cza-
sami zamiast. Adam mówił „wytnij deskę” i na-
wet nie wiadomo było, do czego ta deska miała 
służyć, ale się wycinało. 

Adam Glegoła: Ten czas był taki, że wszy-
scy chcieli coś przynieść, zorganizować, dołożyć 
się. Byłem wtedy bliski trzydziestki a dzieciarnia, 
młode dziewczyny i chłopaki uciekali ze szkoły 
i przychodzili pracować. Dlatego, że trzeba było 
i było fajnie. I tak żeśmy tę łódkę robili. To była 
radość tworzenia.  Nikt nie martwił się, że coś 
trzeba zrobić ręcznie. Sto ileś płatów, który-
mi jest poszyta, piłowałem zwykłą piła płatnicą 

z arkuszy sklejki „dwunastki”. Jak by się mi przyj-
rzeć, to prawe ramię mam od tej roboty pewnie 
półtora centymetra szersze. Patrząc dzisiaj na 
jakość tej roboty, to była ona przaśna. Dziś jest 
niedopuszczalne, by łepek wkrętu nie był wpusz-
czony w drewno. Miałem tylko piłę ręczną, naj-
prostszą piłę tarczową i strugarkę pożyczaną od 
konserwatorów  w spółdzielni. 

Starczało wam czasu?
Wojciech Sadowski: Czasami było tak, że 

nie było nas po dwa dni w domu. Mieszkaliśmy 
dwie, trzy minuty od klubu, ale trzeba było coś 
zrobić i wtedy się zostawało i nocowało w klubie. 

Adam Glegoła: Przeciągała się robota do 
późna w nocy, ale było sympatycznie. Ja tą łódkę 
zrobiłem w półtora roku. Średnia pracy wycho-
dziła mi 14 godzin na dobę. Pamiętam, jak kie-
dyś ojciec jednego z naszych członków, komen-
dant ORMO wziął dzielnicowego i zrobił nalot, bo 
„tam wino piją”. Pierwsza w nocy, nie było żadnej 

młodzieży, nikomu krzywda się nie działa, ale jak 
to można pic wino w pracowni w domu kultury. 

Brygantyna musiała mieć swoją nazwę. 
Był więc tradycyjny chrzest…

Wojciech Sadowski: Matką chrzestną była 
Ola Młotkowska, późniejsza żona Adama, który 
wymyślił nazwę „Biegnąca po falach”, zaczerp-
niętą z książki Aleksandra Grina. 

Na Mazury „Biegnąca po falach” poje-
chała koleją…

Adam Glegoła: Jechała wagonem chyba ze 
dwa dni do Giżycka. Razem z nią jeden człowiek, 
bo w środku było trochę wyposażenia.

Wojciech Sadowski: Przy wodowaniu 
w Giżycku, w basenie węglowym zapadł się 
dźwig. Mało brakowało, aby razem z łódką wyką-
pał się w wodzie.

Adam Glegoła: Przyjechał „sześciotonowy” 
dźwig. Łódka ważyła 5,5 tony. Ten dźwig ją zła-
pał, przestawił do brzegu a tam, czego począt-
kowo nie zauważyliśmy, wystawała taka szpila, 
gruba na 16-20 mm. W ostatniej chwili krzyk-
nęliśmy by przyhamował. Kierowca zareagował, 
dźwig dostał bezwładności. Myślę, że poczuł, że 
wstaje i może pójdzie za łódką, więc ją upuścił. 
Rozorało troszkę burtę, ale zaradziliśmy. Później 
taklowanie. W lipcu zeszła na wodę.  

Wreszcie przyszedł czas na pierwszy 
rejs…

Wojciech Sadowski: Gdy łódka przepłynę-
ła przez kanały na Kisajno, to Ziemek prowadził 
pierwszy rejs. Jeszcze nie było żagli rejowych 
i występowała jako szkuner. Ogólna radość, fa-
scynacja. Najważniejsze było to, że łódka stała 
po spuszczeniu na wodę, tak jak została zapro-
jektowana. Także Adam niewątpliwie cieszył się 
wielce, że ten zmysł, że to, co narysował, to, co 
wyliczył się sprawdziło.

Choć na pozór brzmi to absurdalnie, 
w latach dziewięćdziesiątych „Biegnąca po 
falach” ścigała „drogówka”…

Wojciech Sadowski: W 1990 roku łód-
ka wymagała remontu i wróciła do Lublina. 
Wymieniliśmy pokład, przezbroiliśmy maszty, 
poprawiliśmy wnętrze, szyliśmy nowe żagle re-
jowe. Koniec remontu złożył się w 1994 roku 
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z 25-leciem klubu. Przez miesiąc „Biegnąca po 
falach” pływała po Zalewie Zemborzyckim a po-
tem wywieźliśmy ją znowu na Mazury. Tym ra-
zem nie koleją a samochodem. Ze względu na 
rozmiary jachtu, szlak wytyczał nam Zarząd 
Dróg Publicznych. Droga z przygodami trwała 16 
godzin. Całość miała 4,85 m wysokości, więc np. 
w Warszawie mieliśmy kłopot z przejazdem pod 
liniami tramwajowymi. Podobnie było pod mo-
stami – czasem musieliśmy się wycofywać, in-
nym razem upuszczaliśmy powietrze z kół i prze-
taczaliśmy pojazd. Na górze, na rufie brygantyny 
siedział chłopaki i patrzył czy przejdzie, czy nic 
się nie stanie. Pierwsze uszkodzenia łódki były 
już przy wyjeździe z Lublina, bo się powyginały 
nagielbanki  zaczepiając o nisko zwisające nad 
drogą druty telefoniczne. Zaczęła się seria nie-
szczęśliwych sytuacji. Pod Łomżą obcinaliśmy 
gałęzie i jechaliśmy lewą stroną drogi. Ktoś zgło-
sił to na policję, był elegancki pościg, znaleźli 
nas, a potem trochę konwojowali. Gdy dojechali-
śmy do Giżycka, to wyglądaliśmy jak taki zama-
skowany wóz bojowy: obsypani gałęziami, które 
cięliśmy jadąc. 

Kres drogi nie oznaczał końca przygód…
Wojciech Sadowski: Łódkę zwodowaliśmy 

znowu  w basenie węglowym a potem zaczęliśmy 
szukać miejsca by zaleczyć rany. I okazało się, 
że nikt nie chce nas przygarnąć w lipcu w żad-
nym porcie ze względu na wymiary łodzi i nie-
kreślony czas postoju. Mieliśmy już zamówione 
rejsy. Przyjechała cała ekipa dzieciaków. Dobrze, 
że mieliśmy jakieś zapasowe łódki. Zgodzili się 
nas przyjąć w porcie Dalba i tam staliśmy cały 
miesiąc. Siedzieliśmy tam całe dnie i rzeźbiliśmy, 
dzieciarnia pływała na innych łódkach a brygan-
tyna stała w porcie i służyła do spania. Trwała 
renowacja galeryjek a dodatkowo jeszcze la-
minowaliśmy „bączka”. Którejś nocy 26-letni 
mieszkaniec Giżycka, jak się później okazało 
syn instruktora żeglarstwa, wracał z dyskoteki 
i coś mu się nie spodobało w tym naszym Żuku, 
w którym trzymaliśmy część nierozładowanego 
sprzętu i chciał go podpalić. Obok leżały nasze 
reje, bomy, gafle. Stała tam też beczka z żywi-
cą, którą wykorzystywaliśmy do laminowania 
„bączka”. Ten chłopak rozpalił ognisko, garściami 

wyjął żywicę, obsypał nią kawałek żuka, a po-
tem przeniósł się na żagle, na reje i gafle. Może 
dowiedzielibyśmy się o tym później, ale na pią-
tą rano do hangaru obok przyszedł bosman. 
Zobaczył tego chłopaka z zapałkami i zwrócił mu 
uwagę. Wtedy ten facet zaczął gonić go z sie-
kierą. Bosman schował się do hangaru. Dobrze, 
że drzwi miał tam metalowe.  Gość dorwał się 
do żuka, rozbił szybę, wlazł do środka a bosman 
przybiegł do nas i mówi „ludzie, tam jakiś facet 
od was pali żagle”. Wyskoczyliśmy wtedy z łód-
ki, przechwyciliśmy gościa, i zadzwoniliśmy po 
policję. Czy był trzeźwy? Nikt tego nie stwier-
dził w żaden sposób. Policjanci jak przyjechali 
i zobaczyli, co zrobił złapali się za głowę. Jak się 
dowiedzieli, kto on jest, to go od razu wypuścili. 
Była sprawa w sądzie – miał strzyc trawę przez 
miesiąc czasu. A my miesiąc czasu doprowadza-
liśmy brygantynę do ładu.

Samo żeglowanie rekompensowało 
trudności?

Wojciech Sadowski: Samo żeglowanie jest 

specyficzne, bo łódka jest dosyć skomplikowa-
na w obsłudze przez te swoje reje. Natomiast na 
brygantynie zajęcie mają wszyscy ludzie. Łódka 
jest zarejestrowana na 12 osób i tyle ich fak-
tycznie może być na pokładzie, choć nie musi. 
Zupełnie inne jest wchodzenie do portu. Tu nikt 
nogi nie wystawi i nie odepchnie się od brzegu, 
by zamortyzować dobicie. Brygantyna ma 10 
ton, więc istotna jest zespołowa praca na cu-
mach, te wszystkie elementy, które występują 
na morskich jachtach. Poza tym „machanie re-
jami”, wszelkie manewry. Wielu kapitanów za 
pierwszym razem nie dawało sobie z nią rady. 

Na Mazurach spotyka się cały żeglarski 
światek. Jak was odbierają?

Wojciech Sadowski: Zafascynowani urodą 
naszej „Biegnącej po falach” chłopcy z Bielska 
Białej postanowili mieć taką samą. Zamówili 
u nas w klubie drugi taki kadłub. Przedział kam-
buzowo-bosmański był większy o pół metra, 
przez co był przez krótki okres czasu „Smuga 
cienia” była najdłuższym jachtem. Tylko przez 
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piłkarek ręcznych z Niemiec, dla których zabrakło 
zamówionego miejsca w hotelu. Zostały z nami 
na tydzień i pływały, robiły kanapki, było śmiesz-
nie. Na pokładzie brygantyny nagrywany był tez 
program kulinarny, gdzie podczas rejsu swoje 
potrawy przygotowywali Maciej Kuroń i Bohdan 
Smoleń. 

Taki duży jacht w naturalny sposób 
musi stać się naturalną enklawą kultury 
żeglarskiej

Wojciech Sadowski: My funkcjonujemy 
jeszcze w tej starej tradycji. Jak się wchodzi na 
pokład trzeba zapukać, jak jest bandera, to nale-
ży zwrócić się w kierunku bandery. O ósmej rano 
stawiamy banderę, o zachodzie słońca zdejmuje-
my. Wszyscy na galowo. Wychowujemy młodzież 
w duch tradycyjnym. Dziadek mój powtarzał: 
naród, który nie zna historii, albo naród, który 
nie śpiewa musi umrzeć. Każdy zawód ma swoje 
tajemnice, zwyczaje, przesądy, które tworzą ten 
smaczek. Jak się tego pozbawi to oczywiście są 
żagle, jest łódka i tyle. Tylko tyle… 

Obecnie „Biegnąca po falach” najwięk-
szy jacht na śródlądziu w Polsce przechodzi 
remont w Lublinie…

Wojciech Sadowski: Głównym problemem 
była skrzynka mieczowa, przez którą do środka 
wchodziła woda. Trudno było namierzyć ten prze-
ciek. W międzyczasie pękł też kadłub. Groziło to 
urwaniem balastu, więc musieliśmy ją tutaj przy-
wieźć. Czterdzieści lat pływania zrobiło swoje. 
Wypiaskowaliśmy cały kadłub, potem szpachlo-
wanie, laminowanie, szlifowanie. Zmieniliśmy 
miejsce skrzyni mieczowej, zmieniliśmy cały ba-
last. Kilka miesięcy pracy. To wszystko kosztuje, 
a my robimy to czysto społecznie, nie zarabiamy 
na tym żadnej złotówki. Łódkę sprowadziliśmy 
do Lublina na jesieni 2017 roku. Koniec prac pla-
nujemy na maj tego roku. 

Ponoć dobry żeglarz nie narzeka na pogo-
dę, ale wiem, że bronicie się też przed uty-
skiwaniem na los „Biegnącej”. Tymczasem 
ludzie powiadają, iż pamięć o brygantynie 
żywsza jest w Giżycku, które chętnie uczy-
niło by z niej swój okręt flagowy, niż w jej 
rodzinnym mieście…

Wojciech Sadowski: Mimo przeciwności po-
woli zmierzamy do szczęśliwego finału. Ważna 

jest każda pomoc, każda złotówka. „Biegnąca po 
falach” powstała w czasach kiedy nie było wiele 
poza fantazją i chęcią do działania. Na przekór 
czasom i szarej rzeczywistości. Nie pozwólmy 
by odeszła w zapomnienie, bo jest dowodem, że 
wszystko jest możliwe. Nie chciałbym by stała 
się dowodem na to, że zaniedbaliśmy to co nam 
zostawiły wcześniejsze pokolenia. 

Dziękujemy za rozmowę, życząc silnych, 
pomyślnych wiatrów…

Yacht Klub Polski Lublin zaprasza na 
przygodę z żeglarstwem!

www.ykp.lublin.pl

chwilę, bo myśmy zrobili doklejkę rufową i zno-
wu jesteśmy najwięksi w Polsce. Tamta łódka nie 
ma szczęścia. Stoi dziś w Piszu i rosną na niej 
grzyby. 

Zdarzyło się, że inni żeglarze obdarzyli 
„Biegnąca po falach” mianem legendarnego 
„Latającego Holendra”…

Wojciech Sadowski: Zawsze lubiliśmy 
Śniardwy, zwłaszcza nocą. Spłynęliśmy wtedy 
z Okartowa, przez wyspy w kierunku Mikołajek. 
Zaczęło trochę intensywniej wiać, łódka się prze-
chyliła, jedziemy. Wpłynęliśmy w cieśninę zwa-
ną „Przeczką”, a tam okazało się, że w pierw-
szej zatoczce stoi mgła. Jest czwarta, piąta rano. 
Wpływamy. Przygotowaliśmy kotwicę do zrzuce-
nia, zaraz będziemy zrzucać żagle. Totalna cisza, 
łódka ledwo sunie po wodzie. Nagle gdzieś nieda-
leko słychać otwierania klapy na jakimś jachcie 
i za chwile kobiecy głos: „Krzysiek, Krzysiek, 

zobacz Latający Holender”. I na tym można by 
zamknąć opowieść, gdyby nie fakt, iż pewne-
go razu trafiłem w sieci na pewna amerykań-
ską stronę internetową poświęconą żeglarstwu. 
Napisałem jakąś notkę, kończąc ją słowami: 
„pozdrawiamy z „Biegnącej po falach”. Po pew-
nym czasie odpisała jakaś dziewczyna, że kiedyś 
będąc na rejsie, podczas postoju na „Przeczce” 
widziała w nocy brygantynę płynącą niczym 
„Latający Holender”. Odpisałem: „Czy przypad-
kiem twoim partnerem nie był pan Krzysztof?”. 
Okazało się, że tak.

Kto inny mógłby nazwać „Biegnącą…” 
statkiem miłości…

Wojciech Sadowski: To prawda, trud-
no aż zliczyć pary, które się na niej zawiązały. 
Przebywając z kimś całe dnie na łódce dostrze-
ga się więcej, niż zwykle pozwala na to najbar-
dziej rozwinięty u mężczyzna zmysł wzroku. Ktoś 
komuś coś przytrzyma, ktoś lubi razem obierać 
ziemniaki lub sprawiać ryby...

W jaki sposób można trafić na pokład 
brygantyny?

Wojciech Sadowski: Zwykle pływamy od 
końca kwietnia do 11 listopada. Są to rejsy 
szkoleniowo-manewrowe, rejsy dla członków 
Yacht Klubu, jaki i rejsy czarterowe. Fakt, że 
„Biegnąca” to duża jednostka, daje możliwość 
żeglowania w większym składzie załogi oraz uczy 
zgrania, współpracy w grupie Stąd popularność 
tych rejsów, jak form integracji pracowników. 
W maju i czerwcu zwykle organizujemy tygo-
dniowe rejsy dla młodzieży po Wielkich Jeziorach 
Mazurskich zwane „Zieloną szkołą”. Podczas rej-
su w miłej atmosferze mazurskiej przyrody, pod 
fachową opieką można poczuć smak prawdziwe-
go żeglarstwa, smak przygody. Bierzemy rów-
nież udział w Zlotach Oldtaimerów organizowa-
nych w Giżycku i Rynie.

Na pokładzie „Biegnącej po falach” zda-
rzali się pewnie wyjątkowi goście?

Wojciech Sadowski: Pływali Polacy, 
Rosjanie, Niemcy, Francuzi, Berberowie, Anglicy, 
Australijczycy, Amerykanie. Żeglowali na niej 
Ziemowit Barański i Krzysztof Baranowski, chło-
paki z jednostek specjalnych. Mieliśmy drużynę 

Adam Glegoła 
ur. 10 luty 1947 w Lublinie w rodzinie z tradycja-

mi kowalskimi. Wiele wakacji spędzonych u Stryja na 
pod lubelskiej wsi między innymi w pracy w kuźni. 
Porządna szkoła średnia -Technikum Mechaniczne, po 
którym bez problemów dostałem się do Wyższej Szkoły 
Inżynieryjskiej-(dzisiejsza Politechnika Lubelska), któ-
rej nie ukończyłem (trzeba było zrobić coś na przekór). 
Koło żeglarskie w technikum zaszczepiło we mnie to, 
co tak naprawdę stało się moim zawodem i życiem  bu-
dowa łódek, żeglowanie i praca instruktora żeglarstwa. 
Po odbyciu służby wojskowej, kilkunastoletnia pra-
ca w klubie jako szkutnik i instruktor. Kilka lat pracy 
w lubelskiej odlewni URSUS jako modelarz odlewni-
czy w drewnie. Cały czas powstają jakieś łódki - moje 
projekty i wykonanie. W latach 1989-2012 wyjazdowa 
praca w Norwegii, przy remontach i bieżącej konserwa-
cji jachtów, szczególnie drewnianych. Szczęśliwy mąż 
i ojciec dwójki dzieci, dziadek czwórki wnucząt .

Wojciech Jerzy Sadowski 
lublinianin od młodości zafascynowany żeglar-

stwem, jeden kapitanów i budowniczych „Biegnącej po 
falach”. Dziś główna siła napędowa działań, które mają 
przywrócić ją jeziorom. Od roku 2000 komandor Yacht 
Klubu Polskiego Lublin.
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M uzeum Historii Miasta Lublina za-
prasza na wędrówkę po dawnym 

i współczesnym Lublinie, pięknym mieście o bo-
gatej tradycji. W 1979 roku Dział Historyczny 
Muzeum Okręgowego w Lublinie, istniejący od 
1965 roku, przekształcono w Oddział-Muzeum 
Historii Miasta Lublina. Od momentu powsta-
nia w 1965 roku Działu Historycznego Muzeum 
Okręgowego w Lublinie, przekształconego 
w 1979 w Muzeum Historii Miasta Lublina za-
częto budować kolekcję poświęconą przeszłości 
Lublina i lublinian. Trzon kolekcji Oddziału oraz 
całego Muzeum Lubelskiego stanowią zbiory 
przedwojenne. Muzeum Historii Miasta Lublina 
może pochwalić się obecnie bogatymi zbiora-
mi archeologicznymi, różnego rodzaju drukami, 
dokumentami, rękopisami, dokumentami życia 
społecznego, ikonografią, wydawnictwami i pra-
są. Szczególne miejsce zajmuje zespół fotografii 
obejmujący ponad tysiąc siedemset numerów in-
wentarzowych. Niezwykle cenne fotografie wyko-
nane przez Aleksandra Stepanoffa i M. Dagajewa 
ukazują Lublin w końcu XIX wieku.

Postać fotografa T. M. Dagajewa pozostaje 
dla nas nieodgadniona. W zbiorach Muzeum za-
chowało się 7 fotografii, na których widzimy naj-
ważniejsze obiekty Lublina z początku XX wieku. 
Jakość fotografii potwierdza kunszt i profesjona-
lizm autora.

Zakład Artystyczno-Fotograficzny Aleksandra 
Stepanoffa był jednym z najważniejszych zakła-
dów fotograficznych na przełomie XIX i XX wie-
ku w Lublinie. Powstał na początku lat 80. XIX 
wieku i działał do 1905 roku. Początkowo mieścił 
się przy Krakowskim Przedmieściu 4, następnie 

pod numerem 171 (obecnie 46). Widoki Lublina 
i okolic A. Stepanoff wykonywał od początku ist-
nienia zakładu. W 1885 roku jego fotografie zo-
stały wyróżnione złotym medalem na Wystawie 
Rolniczo-Przemysłowej w Warszawie. Pracownicy 
a następnie współwłaściciele zakładu- Zofia 
Grzybowska i Stanisław Zawadzki byli autorami 
wielu fotografii Lublina, wykorzystywanych przez 
wydawców kart pocztowych jeszcze w dwudzie-
stoleciu międzywojennym. Dorobek tej spółki zo-
stał nagrodzony złotym medalem na Wystawie 
Rolniczo Przemysłowej w 1901 roku. Seria 24 
fotografii wykonanych przez Zofię Grzybowską, 
zamieszczona w 1899 roku w tygodniku „Świat”, 
nie ustająco pozostaje cennym materiałem 
ikonograficznym.

LUBELSKIE HISTORIE      MAGDALENA PIWOWARSKA

Niezwykle cenne fotografie wykonane przez Aleksandra Stepanoffa
i M. Dagajewa ukazują Lublin w końcu XIX wieku.

Lublin – dwa 
spojrzenia

Więcej o działalności

Muzeum Historii Miasta Lublina 

w Bramie Krakowskiej

można przeczytać na stronie:

www.muzeumlubelskie.pl

Magdalena Piwowarska
Kierownik i Kustosz Muzeum Historii Miasta 

Lublina - Brama Krakowska, miłośniczka historii, nie-
zrównana przewodniczka po tajemnicach dawnego 
Lublina.

Fotografia wykonana przez T. M. Dagajewa po 1903 roku przedstawia kościół p. w. św. Józefa 
Oblubieńca NMP z zabudowaniami klasztornymi. Lubelski klasztor ufundowany dla karmelitanek 
w 1632 roku przez Katarzynę z Kretków Ligęzinę był drugą fundacją tego zakonu w Polsce. Przy 
budowie wykorzystano istniejący dwór wzniesiony dla wojewody Rafała Leszczyńskiego. Kościół 
noszący cechy renesansu lubelskiego konsekrowano w  1644 roku. W 1807 roku karmelitanki 

zostały przeniesione  do klasztoru karmelitanek bosych Niepokalanego Poczęcia NMP. Ich miejsce 
zajęli karmelici bosi, którzy utracili swój dom przy Placu Łokietka w skutek pożaru w 1803 roku. 
Po kasacie klasztoru w 1864 roku część klasztoru zajęli Rosjanie z przeznaczeniem na koszary. 

W latach 1898-1907 klasztor zaadaptowano na więzienie. Fotografia została wykonana po remoncie 
klasztoru w latach 1899-1903, kiedy dobudowano nad dzwonnicą neorenesansową attykę, a szczyt 
kruchty ozdobiono polichromią pędzla Władysława Barwickiego przedstawiającą patronów zakonu 
oraz Matkę Boską Szkaplerzną. W 1918 roku karmelici odzyskali część zabudowań, zaś pozostała 

przeszła pod zarząd wojskowy. Mieściły się tutaj m. in. ambulatorium i komenda policji.
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(u góry) Fotografia wykonana przez T. M. Dagajewa prawdopodobnie na początku XX wieku 
przedstawia gmach Dyrekcji Szczegółowej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego wzniesiony 
w latach 1874-1876 według projektu Juliana Ankiewicza. Na zwieńczeniu budowli znajduje się 
grupa rzeźb symbolizujących przemysł i rolnictwo, z postacią bogini płodności Cerery. W roku 
1925 budynek przeszedł na własność Banku Ziemskiego w Warszawie, a następnie Zjednoczonego 
Banku Ziemiańskiego S.A. W 1934 roku gmach zakupił skarb państwa, przeznaczając go na Sąd 
Apelacyjny. W lipcu 1944 roku budynek służył jako siedziba Delegatury Rządu Londyńskiego 
na kraj, o czym świadczy wmurowana w fasadę budynku tablica pamiątkowa poświęcona 
Władysławowi Cholewie, delegatowi rządu na województwo lubelskie. Od 1949 roku w budynku 
funkcjonował Sąd Wojewódzki. Obecnie znajduje się tutaj Sąd Okręgowy. Pod koniec lat 60. XX 
wieku dobudowano do gmachu od strony zachodniej szklano - aluminiowe skrzydło.

(po prawej) Fotografia wykonana ok. 1890 roku w Zakładzie A. Stepanoffa przedstawia kościół 
Nawrócenia Św. Pawła, który powstał dla sprowadzonych do Lublina w 1459 roku bernardynów. 

Kościół wzniesiono poza murami miasta, w wieku XV był budowlą murowaną. Od początku XVI wie-
ku murowane były również budynki klasztorne. Wszystkie zabudowania spłonęły w czasie pożaru 
Lublina w 1557 roku. Odbudowę zakończono bardzo szybko bowiem już w 1569 roku odprawiono 

w świątyni mszę dziękczynną za ustanowienie unii polsko-litewskiej, w której brali udział obok króla 
Zygmunta Augusta, m. in. posłowie i senatorowie sejmu. Po kolejnym pożarze w 1602 roku, kościół 

również odbudowano bardzo szybko wg projektu Jakuba Balbiniego i Rudolfa Negraniego.
Po kasacie klasztoru w 1864 roku bernardyni zostali usunięci z zajmowanych pomieszczeń.

W 1884 roku decyzją biskupa Kazimierza Wnorowskiego utworzono tu parafię.

Brama Krakowska, symbol miasta, została 
wzniesiona dzięki Kazimierzowi Wielkiemu, po 
najeździe na Lublin Tatarów w 1341 roku. Była 
jedną z dwu bram w murach obronnych miasta, 
w połowie XVI wieku dobudowano przedbra-
mie. Kolejne kondygnacje wieży powstawały do 
XVIII wieku. Na przestrzeni dziejów dzieliła losy 
miasta, np. w 1575 roku uległa pożarowi, który 
strawił niemal całe miasto. W czasach Komisji 
Dobrego Porządku budowla przeszła remont. 
Nakryto wówczas ośmioboczną kondygnację 
barokowym hełmem, zwieńczonym królewskim 
monogramem SAR (Stanislaus Augustus Rex) 
i datą remontu: 1782. Na początku XIX wieku, 
pojawił się na Bramie obraz Matki Boskiej, a od 
1839 roku, od strony Starego Miasta, obraz św. 
Antoniego Padewskiego. Brama uległa znacz-
nemu zniszczeniu podczas II wojny światowej. 
W 1959 roku podczas prac remontowo-konser-
watorskich zaadaptowano wnętrza dla potrzeb 
muzealnych. Od 1965 roku mieścił się tu Oddział 
Historyczny Muzeum Lubelskiego, a od 1979 roku 
Brama Krakowska jest siedzibą Muzeum Historii 
Miasta Lublina. Przedstawiona fotografia została 
wykonana przez zakład A. Stepanoffa
ok. 1890 roku.
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Okazją do naszego spotkania jest książ-
ka „Lubelscy olimpijczycy” panów oraz 
pana Pawła Markiewicza autorstwa. Co było 
inspiracją do jej powstania?

Dariusz Słapek: Myślę, że dwie rzeczy. 
Pierwsza, to tzw. stan badań. W topografi i pol-
skiego piśmiennictwa dotyczącego olimpijczy-
ków, Lubelszczyzna była do tej pory białą pla-
mą, którą trzeba było wypełnić.  A druga rzecz, 
to takie poczucie przyzwoitości i chęci oddania 
szacunku tym ludziom, o których pamiętaliśmy 
w momentach, w których odnosili sukcesy, kie-
dy trzymaliśmy za nich kciuki, w momencie, gdy 
startowali na igrzyskach, a teraz trochę odeszli 
w cień i nie jesteśmy nawet w stanie ich poli-
czyć. Mam taką cichą nadzieję, że książka speł-
ni tę rolę. Nie wiem, co było pierwsze i co było 

ważniejsze. Zdaje się, że to wypadkowa tych 
dwóch czynników. 

Maciej Powała-Niedźwiecki: Jako kibic, 
trener, ale też autor wielu publikacji metodycz-
nych i statystyczno-historycznych, bardzo ubo-
lewałem nad tym, że książek o sporcie lubelskim 
jest tak mało. Można by je policzyć na palcach 
dwóch rąk. Igrzyska olimpijskie to najważniejsza 
impreza sportowa na świecie, a my przecież też 
mamy olimpijczyków. Dlaczego o tych ludziach 
nie pisać? Dlaczego się nimi nie pochwalić?

Staraliście się Panowie nie pominąć niko-
go, kto reprezentował Lublin na Igrzyskach 
Olimpijskich…

Dariusz Słapek:  W tak zwanej literatu-
rze przedmiotu, czyli tym, co do tej pory napi-
sano na temat olimpijczyków, jest sporo prac 

O sportowcach, którzy reprezentowali Lublin na igrzyskach 

olimpijskich, ich sukcesach, ale również często zaskakującej 

drodze do sportu, rozmawiamy z panem Dariuszem Słapkiem, 

historykiem z Instytutu Historii UMSC oraz panem Maciejem 

Powałą-Niedźwieckim, wieloletnim szkoleniowcem

Budowlanych Lublin i reprezentacji Polski w rugby. 

Z LUBLINA
NA IGRZYSKA

WYWIAD

o charakterze mocno popularnym, nienauko-
wym, nawet nie popularnonaukowym.  Ich au-
torzy w zasadzie nie przywiązywali większej 
wagi do tego, w jaki sposób defi niować olim-
pijczyków i w jaki sposób przypisywać ich do 
przestrzeni, do miasta, gminy, województwa. 
Przykładowo, w publikacji dotyczącej olimpijczy-
ków z Podkarpacia - regionu równie w nich ubo-
giego jak Lubelszczyzna, a to ważne, bo każdy 
region chce się nimi pochwalić – napisano, że 
przed odzyskaniem niepodległości, kiedy polscy 
sportowcy startowali w barwach obcych ekip, koń 
ze stadniny w Łańcucie brał udział w igrzyskach 
olimpijskich. Pewnie w przypływie ogromnego 
optymizmu można by tego konia potraktować, 
jako olimpijczyka, ale tylko wówczas... Inni, 
gdy pisali o olimpijczykach ze swojego regionu, 
to włączali do tego trenerów, masażystów, me-
nadżerów, kapelanów, szefów biur prasowych 
itd. Każdy, kto się pojawił w ekipie olimpijskiej 
był traktowany jako olimpijczyk. Dlatego zdecy-
dowaliśmy się zdefi niować tych olimpijczyków, 
wprowadzić pewien porządek. Pierwszą katego-
rią, dla nas najważniejszą, byli lubelscy zawod-
nicy, po których starcie pozostał ślad w ofi cjal-
nych dokumentach Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego, czyli tzw. afi liacje do klubów. 
W momencie, kiedy zawodnik startował w igrzy-
skach w dokumentach olimpijskich ofi cjalnie po-
jawiła się nazwa Startu Lublin, Strzelca Lublin 
itd. W drugim rzędzie, żeby nikogo nie pominąć, 
zdecydowaliśmy się zainteresować tymi, którzy 
zaczynali karierę sportową w Lublinie. To dosyć 
ważne, bo w ich przypadku można powiedzieć, 
że Lublin miał wpływ na ich drogę sportową. 
W trzeciej części książki zaprezentowaliśmy syl-
wetki sportowców związanych z naszym mia-
stem na innych płaszczyznach, a tych jest cała 
masa. Ktoś się może zdziwić, że pojawia się tam 
nazwisko przedwojennego szermierza, uczestni-
ka Igrzysk Olimpijskich w Berlinie w 1936 roku, 
pana Romana Kantora, który zginął w obozie 
koncentracyjnym na Majdanku, ale wydaje mi 
się, że trzeba oddać temu człowiekowi szacunek. 
Ten związek z Lublinem był bardzo nietypowy, 
ale takie informacje trzeba odnotowywać. Mam 
nadzieję, że nikogo nie pominęliśmy, także para-
olimpijczyków, którzy w lubelskim sporcie odgry-
wają ważną rolę. 

Kto był pierwszym lubelskim 
olimpijczykiem?

Dariusz Słapek:  Członkiem polskiej ekipy 
olimpijskiej na Igrzyska Olimpijskie w Berlinie 
był urodzony w Lublinie w 1908 roku pan Teodor 
Bieregowoj – Bieregowski. Jego ojciec był chy-
ba kolejarzem i z całą rodziną przed 1918 roku 
wędrował po Rosji, ale już z początkiem lat dwu-
dziestych powrócili do Lublina. Tu pan Teodor 
Bieregowoj – Bieregowski ukończył Zawodową 
Szkołę Rzemieślniczą i podofi cerską szkołę 8 
Pułku Piechoty Legionów oraz był aktywnym 
członkiem Strzelca Lublin. Trenował chód spor-
towy, udzielał się w biegach na orientację, bar-
dzo często brał udział w organizowanych wów-
czas marszobiegach. Jego dobre wyniki zostały 
szybko dostrzeżone, dlatego też mieli na niego 
„ochotę” przedstawiciele innych klubów. Lublin 
to było, owszem, rozwijające się miasto, ale nie 
z taką dynamika jak Gdynia czy położony rela-
tywnie niedaleko Centralny Okręg Przemysłowy. 
Tam wielu widziało swoją przyszłość. Pana 
Bieregowoja pociągnęła Gdynia. Wobec tego 
pojawia się czasem, nie nazbyt ostra, polemi-
ka na temat tego, czyim zawodnikiem w mo-
mencie startu na Igrzyskach w Berlinie był pan 
Bieregawoj. Są tacy, którzy twierdzą, że był 
w tym czasie zawodnikiem Strzelca w Gdyni (tak 
przedstawiany był w okresie przedolimpijskim 

Teodor Bieregowoj – Bieregowski
Tygodnik Bydgoski, 1937 r.
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na łamach „Przeglądu Sportowego”), inni twier-
dzą, że mogła być to Flota Gdynia, ale chy-
ba nie zostało to wówczas jeszcze sfinalizowa-
ne. Wedle mnie, dokumentem rozstrzygającym 
spór, jest afiliacja klubowa w oficjalnych doku-
mentach MKOL, a tam zostało wpisane, przyto-
czę dosłownie „Strzelca Lublin”. Na Igrzyskach 
Olimpijskich w Berlinie zajął wysokie dziewiąte 
miejsce w chodzie sportowym na dystansie 50 
km z dobrym rezultatem (4:42:48,0), który do 
1963 roku utrzymywał się na szczycie tabeli naj-
lepszych wyników w Polsce. Już po igrzyskach 
w 1937 roku podjął pracę na wybrzeżu, został 
zawodnikiem Bałtyku Gdynia, we wrześniu 1939 
roku walczył w obronie Gdyni, z którą związał się 
również po wojnie. Do Lublina już nie powrócił. 

A jeżeli mielibyśmy mówić o najwięk-
szym osiągnięciu lubelskiego olimpijczyka…

Dariusz Słapek:  Trzeba by było znaleźć ja-
kąś miarę…

Może medalową…
Dariusz Słapek:  Jeśli wielkość sukce-

su mierzyć jakością kruszcu, to myślę, że na-
leży wskazać na złoty medal na Igrzyskach 
Olimpijskich w Monachium w 1972 roku w dru-
żynie floretowej pana Arkadiusza Godela z AZS 
Lublin. Próbowaliśmy nawiązać kontakt z panem 
Godelem, żeby w jakiejś emocjonalnej relacji 
przybliżył atmosferę tych igrzysk, ale wydaje mi 
się, że nie ma on ku temu wielkiej ochoty. Może 
dlatego, że w Monachium był rezerwowym, wal-
czył niewiele, dużego wkładu w ten sukces nie 
miał. Trzeba jednak bardzo wyraźnie dodać, że 
później, w 1978 roku na Mistrzostwach Świata 
w Hamburgu, gdzie Polska zdobyła złoty medal 
pan Godel był jej filarem, wygrywał w cuglach 
wszystkie walki, jakby miał z tyłu głowy pa-
mięć o tamtych igrzyskach. Dziennikarze suge-
rowali ówcześnie, iż to Mistrzostwo Świata było 
swego rodzaju spłatą „długu za Monachium”. 
Oczywiście, mówiąc o złotym medalu olimpijskim 
myślimy również o panu Tomaszu Wójtowiczu, 
ale kiedy zdobywał tytuł Mistrza Olimpijskiego 
z drużyną siatkarzy na Igrzyskach w Montrealu 
w 1976 roku nie był już reprezentantem lubel-
skiego klubu, lecz Avii Świdnik. Co ciekawe, pra-
cując nad książką odnaleźliśmy fotografię pana 
Wójtowicza, jako lubelskiego AZS-iaka. Myślę, 
że to postać na tyle wyjątkowa – pierwszy Polak 
w siatkarskiej Galerii Sław, iż zasługuje na 
monografię.

Dużym zaskoczeniem dla czytelników, 
będzie fakt, iż Lublin ma swoich zimowych 
olimpijczyków – Grzegorza Kossakowskiego 
i Mateusza Lutego - bobsleistów, któ-
rzy reprezentowali Polskę w 2018 roku 
w Pjongczang.

Dariusz Słapek:  To efekt magii lubelskiego 
AZS-u. Sport akademicki od zawsze był w Polsce 
czymś szczególnym, biorąc pod uwagę charak-
ter sportowców, którzy jednocześnie bywali 

Arkadiusz Godel

Grzegorz Kossakowski

intelektualistami, wykonywali mnóstwo przecie-
kawych, wolnych zawodów. Byli taką elitą w po-
dwójnym rozumieniu tego słowa. Pewnie wiele 
się w tym względzie zmieniło, ale ten magnes 
jakowyś pozostał i udało się tych zimowych olim-
pijczyków przyciągnąć do Lublina. Już nie z po-
wodów klimatycznych, bo kiedyś twierdzono, że 
po tej stronie Wisły zimy są srogie i śnieżne, ale 
po prostu są i reprezentują lubelskie barwy. 

Maciej Powała-Niedźwiecki: Ich historia 
jest bardzo ciekawa. Grzegorz Kossakowski był 
bliski osiągnięcia minimum olimpijskiego w lek-
koatletycznym sprincie. Namówiono go na bob-
sleje, zdecydował się i jest szczęśliwy, bo wy-
startował na igrzyskach. Mateusz Luty trafił zaś 
do bobslei z narciarstwa alpejskiego.

Bobsleiści nie byli wszakże pierwszy-
mi zimowymi olimpijczykami związany-
mi z Lublinem. Na Zimowych Igrzyskach 
Olimpijskich w Garmisch-Partenkirchen 
w 1936 w składzie polskiej reprezenta-
cji hokejowej znalazł się pan Władysław 
Król, który pierwsze sportowe kroki stawiał 
w Lubliniance i Unii Lublin.

Dariusz Słapek:  Władysław Król, to arcy-
ciekawa postać. Osoba, która się doczekała już 
dwóch biografii, ale bardzo „łódzkich”. Te epizody 

lubelskie są tam potraktowane mocno po maco-
szemu. Wszystko to, co wielkie, udało się osią-
gnąć panu Królowi w Łodzi. Był to sportowiec 
mocno uniwersalny. Właściwie nie było dyscypli-
ny sportowej, której by nie próbował uprawiać. 
Te ukochane, to hokej na lodzie i piłka nożna. 

Pisząc tą książkę przytaczacie panowie, 
relacje sportowców…

Maciej Powała-Niedźwiecki: Bardzo chęt-
nie rozmawiali. Część z nich już dawno pokończy-
ła kariery sportowe, część jest wciąż zawodnika-
mi, ale wszyscy opowiadali z dużymi emocjami. 
Igrzyska olimpijskie to dla nich ciągle bardzo 
ważne przeżycie. Większość z nich powtarzała 
jedną bardzo ważną rzecz, może zaskakującą dla 
kibiców – zawody, w których wypełniali kryteria 
kwalifikujące na igrzyska, wielokrotnie były dla 
nich ważniejsze niż sam start na igrzyskach. Albo 
masz minimum i jedziesz, czyli jesteś w niebie, 
albo nie masz i nie jedziesz. Stres był wówczas 
przewyższający starty olimpijskie. Opowiadała 
o tym pani Beata Hołub. Była czwartą zawod-
niczką mistrzostwa świata z 1991 roku w sko-
ku wzwyż i nagle niespełna rok później miała 
problemy z uzyskaniem minimum na igrzyska 
w Barcelonie. Decydujące były Mistrzostwa 
Polski na stadionie Skry. Warunek był prosty: 
skaczesz 188 cm - jedziesz, nie skaczesz – nie 
jedziesz. To, że skoczyłaś wcześniej 196 cm ni-
kogo nie obchodzi. Dwie próby strącone. Nic nie 
idzie, katastrofa, rozpacz, dramat. Jak opowia-
dała pani Beata, podeszła do niej sędzina i po-
wiedziała „spokojnie, jest pani mocna, da pani 
radę, tylko drobne poprawki techniczne, spokoj-
nie”. Skoczyła 188 cm, potem 192 cm i bodajże 
194 cm. Zdobyła kolejny tytuł mistrzyni Polski 
i pojechała na igrzyska olimpijskie. Jeden skok 
i piekło, jeden skok i niebo. W tym decydującym, 
dotknęła poprzeczkę każdą częścią ciała, od ły-
dek po barki. Nie spadła. A jakby spadła?

Która z rozmów najbardziej zapadła 
w pamięć?

Maciej Powała-Niedźwiecki: Każda była 
szczególna. Zawsze będę wspominał rozmo-
wę z mistrzynią świata w boksie panią Karoliną 
Michalczuk. Jak wspomina sama pani Karolina, 
do boksu trafiła bardzo późno, w wieku dwudzie-
stu lat, by się trochę „poduczyć”, bo zdarzało się 
jej bić na dyskotekach i innych zabawach. Nigdy 
tego nie ukrywała i mówiła, że z tych różnych 
awantur poprzez sport „wyszła” na olimpijczyka, 

Beata Hołub
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na człowieka bardzo szanowanego i cenione-
go. Jak anegdota pozostaje w pamięci rela-
cja z pierwszej walki. Pani Karolina opowiadała 
„Stanęła naprzeciwko mnie dziewczyna i macha 
mi pięściami tuż przed nosem. Ja w śmiech, 
„pacnęłam” ją lewym i po walce”.

Drogi, które wiodły naszych olimpijczy-
ków do uprawiania sportu są często zaska-
kujące i intrygujące…

Maciej Powała-Niedźwiecki: 
Nie zawsze było tak, jak by się nam wydawa-

ło, że jest nabór, selekcja, przychodzą fachow-
cy, robią testy, mierzą, badają i mówią „ty bę-
dziesz mistrzem świata w pływaniu a ty będziesz 
skakał w dal”. Nim nasz dwukrotny olimpijczyk 
Mariusz Siembida trafił do pływania, najpierw 
zakwalifikowano jego siostrę bliźniaczkę. Na 
niego absolutnie nikt nie zwrócił uwagi. Dopiero 
mama powiedziała twardo trenerowi, że albo 
oboje będą trenować, albo żadne. Musiano się 
zgodzić i w ten sposób, w sumie przez przypa-
dek, wychowano dwukrotnego olimpijczyka, 
wielokrotnego medalistę mistrzostw Europy i mi-
strzostw Polski. Tymczasem jego siostra popły-
wała dwa lata i zainteresowała się lekkoatlety-
ką.  Paulina Barzycka, chodziła na gimnastykę, 
i wspominała, że albo pomyliła godziny treningu, 

albo coś się wydarzyło i treningu nie było, ale 
była obok pływalnia. Poszła na pływalnię i zo-
stała czwartą zawodniczką Igrzysk Olimpijskich 
w Atenach w 2004 roku na 200 m stylem do-
wolnym. Takich przygód, takich trafień jest bar-
dzo dużo. Grzegorz Sposób, szósty na mistrzo-
stwach świata w skoku wzwyż, zaczął uprawnie 
sportu będąc studentem. Dostał się na studia na 
Politechnikę Rzeszowską i tam, na pierwszym 
roku zrobiono wszystkim testy sprawnościowe, 
po których stwierdzono, że powinien skakać 
wzwyż. Karierę zakończył z rekordem życiowym 
234 cm. Wydawałoby się, po co się interesować 
dorosłym już człowiekiem, który nigdy wyczyno-
wo nie uprawiał tej dyscypliny sportu. Andrzeja 
Kasprzaka, naszego dwukrotnego olimpijczy-
ka z Meksyku (1968) i Monachium (1972) za-
czepił na ulicy późniejszy kolega z boiska Jerzy 
Plebanek z pytaniem „Długi, chcesz grać w koszy-
kówkę?”. Zapytał „A trampki dadzą?”. Na szczę-
ście dali te trampki, bo mamy, kto wie czy nie 
najznakomitszego koszykarza z naszego miasta. 
W wielu przypadkach bardzo dużą rolę odegrali 
nauczyciele wychowania fizycznego, którzy po-
trafili dostrzec talent i dobrze nim pokierować. 
Tak było chociażby z lekkoatletkami lubelskiego 
Startu Danutą Jędrejek i Ewą Pisiewicz.

Karolina Michalczuk z trenerem 
Władysławem Maciejewskim.

Mariusz Siembida

Niesamowite historie…
Maciej Powała-Niedźwiecki: Wspaniałe. 

My kibice widzimy jak zawodnik stoi na podium 
i płacze. Dlaczego płacze? Właśnie dlatego, że 
kiedyś „pacnął” kogoś lewą prostą, że gdzieś 
tam wybrali do treningu siostrę zamiast niego, że 
pani sędzina podtrzymała na duchu… To ważne 
historie, szczególnie dla młodych ludzi. Historie 
pokazujące, że drogi nie są pozamykane. Nie raz 
było tak, że z kimś nie chciano rozmawiać w jed-
nej dyscyplinie, szedł do drugiej i nagle się oka-
zywał wielkim sportowcem. Wiem to z własnego 
doświadczenia, z własnej dyscypliny. Jest takie 
zawołanie „gruby na bramkę”. My w rugby tego 
odsyłanego na bramkę czy ławkę, bardzo chętnie 
do siebie bierzemy i są to później filary repre-
zentacji Polski. Nie ma więc ograniczeń warun-
ków fizycznych. Jest tylko chęć, determinacja, 
wola walki, ambicja i talent młodego człowieka. 
Ci wszyscy, olimpijczycy zaprezentowani w tej 
książce są tego dowodem…

Bardzo dziękuję za rozmowę. Paulina Barzycka
z Prezydentem Krzysztofem Żukiem

Grzegorz Sposób
z Prezydentem Krzysztofem Żukiem

Andrzej Kasprzak
Wszystkie zdjęcia z Archiwum

Centrum Historii Sportu w Lublinie
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Notki o autorach:
 
Dariusz Słapek, historyk z Instytutu Historii 

UMCS, który atencję dla antyku próbuje godzić 

z ogromną rewerencją wobec dziejów sportu. Zrodzili 

się z tego amalgamatu zarówno „Gladiatorzy i polity-

ka w republikańskim Rzymie (Wrocław 1995), „Sport 

i widowiska w świecie antycznym” (Kraków, Warszawa 

2011), jak i „Srebrny Wawrzyn Olimpijski” (2011), 

Lubelskie Centrum Dokumentacji Historii Sportu, ak-

tywność w Polskiej Akademii Olimpijskiej i wreszcie 

udział w International Olympic Academy w antycznej 

Olimpii (2017).

Maciej Powała-Niedźwiecki, absol-

went AWF w Białej Podlaskiej (1981). Zawodnik KS 

„Budowlani” Lublin sekcji rugby (1975-1987), koszy-

karz AZS AWF Biała Podlaska (1977-1979). Trener 

klasy mistrzowskiej w rugby. Wieloletni szkoleniowiec 

w „Budowlanych” Lublin i reprezentacji Polski (1989-

2000). Trener Roku Polskiego Związku Rugby (1990-

1993, 1998), Sędzia Roku PZR (1988). Autor wielu prac 

poświęconych głównie ulubionemu rugby, ale także hi-

storii sportu (m.in. „40 lat sekcji rugby w KS Budowlani 

Lublin” (2015), „Reprezentanci Polski w rugby XV w la-

tach 1958-2017” (2017), współautor - z Andrzejem 

Kwiekiem - „Sportowych asów Lubelszczyzny” (2000), 

„Encyklopedii polskiego rugby (2004, supl. 2007, 2010, 

wspólnie z Jackiem Wierzbickim). Sportowy felietonista 

„Kuriera Lubelskiego”. Prezes Lubelskiego Okręgowego 

ZR (2001-2009, od 01.01.2012-). Sternik jachtowy, 

kajakarz.

Paweł Markiewicz,– doktorant w Instytucie 

Historii UMCS opracowujący dysertację poświęconą 

Akademickiemu Związkowi Sportowemu w Lublinie. 

Pracownik MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie, gdzie pro-

wadzi Centrum Historii Sportu. Wiceprezes Organizacji 

Środowiskowej AZS Woj. Lubelskiego, Członek Zarządu 

AZS UMCS, Członek Zarządu Głównego AZS, wiceprze-

wodniczący Rady Sportu Miasta Lublin. Jeden z głów-

nych wykonawców projektu „Wirtualne Muzeum AZS” 

fi nansowanego w ramach programu Rozwój Sportu 

Akademickiego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. Współprowadzi Lubelskie Centrum 

Dokumentacji Historii Sportu oraz współzarządza jed-

nym z największych portali tematycznych w Polsce - 

Historia.org.pl. Laureat nagrody im. E. Pietrasika, czło-

nek Koła Młodych Polskiej Akademii Olimpijskiej oraz 

Biura Misji Akademickiej Reprezentacji Polski.

Album „Lubelscy Olimpijczycy” powstał 
przy wsparciu Wydziału Sportu i Turystyki 
Urzędu Miasta Lublin. 

Publikację honorowymi patronata-
mi objęli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
Marszałek Województwa Lubelskiego, Polski 
Komitet Olimpijski oraz Prezydent Miasta 
Lublin dr Krzysztof Żuk.

Wydawcą jest Centrum Historii Sportu 
w Lublinie działające w strukturach Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” 
w Lublinie, a partnerem Organizacja 
Środowiskowa Akademickiego Związki 
Sportowego Województwa Lubelskiego. 

Album ”Lubelscy Olimpijczycy” dostępny 
jest w Centrum Historii Sportu mieszczącym 
się na stadionie Arena Lublin (otwarte od po-
niedziałku do piątku w godzinach 9-16) oraz 
w księgarni internetowej www.sendsport.pl. 

R E K L A M A
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Gdy w grudniu 2017 roku poinfor-
mowano o zamiarze wprowadzenia 

zespołu Dire Straits do galerii sław muzyki roc-
kowej w Clevland (Rock and Roll Hall of Fame) 
wiele osób poczęło żywić nadzieję na choćby 
chwilową reaktywację grupy. W istocie, podobne 
uroczystości bywały już okazją dla takich poczy-
nań, ale w przypadku niemal autorskiego projek-
tu Marka Knopflera owa nadzieja szybko okazała 
się płonną. Na uroczystości pojawili się jedynie 
koledzy z zespołu. Ich dawny lider spokojnie pra-
cował nad kolejną płytą. Pytany przez dziennika-
rzy, dlaczego zignorował imprezę odpowiadał, iż 
to miłe wyróżnienie, ale był w tym czasie bardzo 
zajęty. Podkreślał, iż nie żyje przeszłością i wciąż 
pisze nowe piosenki, dodając: „Możesz nazwać 
mnie uparciuchem, ale taki już jestem”.

Uśmiecham się na wspomnienie tych słów 
słuchając „Slow Learner” – piosenki z najnow-
szej płyty Marka Knopflera „Down The Road 
Wherever”. Intymna, nieśpieszna porcja jazzu, 
rozpisana na fortepian i trąbkę…

„Ludzie mówią „Gdzie byłeś?”
Lub „Gdzie cię poniosło?”
Jestem powolnym uczniem
Wszystko robię powoli”

Bardzo osobiste wyznanie, kogoś kto nie na-
dąża za światem i nie wydaje się tym przejmo-
wać. Poznanie przychodzie powoli, niespiesznie. 
A może przeciwnie? Może dostatecznie szybko 
zdążył się zorientować ku czemu wiedzie ów po-
śpiech? Po raz pierwszy zaskoczył w 1977 roku, 

kiedy debiutując w czasie ogłuszającej pun-
kowej rewolty zaproponował melodyjne kom-
pozycje czerpiące z tradycji country i bluesa. 
Charakterystyczne dla Dire Straits, dynamiczne, 
mocno zrytmizowane kompozycje jak „Sultans 
Of Swing” czy „Down To The Waterline” przepla-
tał pełnymi liryzmu balladami. Kilka lat później, 
gdy przyszedł prawdziwy sukces liczony miliona-
mi sprzedanych egzemplarzy albumu „Brothers 
In Arms”, po liczącej 248 występów trasie kon-
certowej na cztery i pół roku zawiesił działal-
ność zespołu. Kiedy na powrót w 1991 roku 
Mark Knopfler zebrał zespół by nagrać płytę „On 

Nieśpieszne
opowieści
Intymna, nieśpieszna porcja jazzu,

rozpisana na fortepian i trąbkę…

ADAM PRZYSTUPA
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Every Street”, jeszcze dłuższa trasa koncertowa 
przyciągnęła ponad 7 milionów widzów. I wte-
dy… podjął decyzję o rozwiązania Dire Straits.  
Jak później wspominał „Trzeba było podjąć in-
teligentną decyzję i skończyć z tym na dobre. 
Uciekałem od rzeczywistości, uciekałem od swo-
jego małżeństwa, pogrążałem się w życiu w tra-
sie. Przestałem sam siebie lubić. Nieustannie pa-
liłem, zabijałem się papierosami. […] To kwestia 
przeżycia, ocalenia samego siebie. Tournée na 
taką skalę po prostu odczłowiecza”. 

Na swoje kolejne piosenki kazał nam cze-
kać blisko pięć lat. Powrócił, ale na własnych 
zasadach. Nie po drodze mu głównym traktem. 
Źródła jego muzycznych fascynacji leżą gdzieś 
hen u zbiegu Tyne i Missisipi. Nie powiodą na 
pierwsze strony gazet, ale to zdaje się Knopflera 
zupełnie nie obchodzić. W 2001 roku w rozmowie 
z Wiesławem Weissem po raz kolejny powtórzył: 
„Naprawdę nie widzę żadnych pozytywnych stron 
bycia sławnym. Prywatność to skarb, a popular-
ność oznacza jego utratę. Trudno mi się z tym 
pogodzić.” 

Kokietował? Nie doceniał sukcesu, który stał 
się jego udziałem? Bynajmniej, ale jak się zdaje 
bagaż lat i doświadczeń pomagał, i wciąż poma-
ga, odnajdywać co dnia właściwe proporcje. Jakże 
inaczej odczytywać piosenkę „Palm Imitation”, 
którą wydawca umieścił niestety jedynie w ze-
stawie bonusów dla najbardziej zapamiętałych 
wielbicieli talentu Knopflera. Wielu z nas z sen-
tymentem błądzi po miejscach, z których wyro-
śliśmy. Mark próbuje odnaleźć się na ulicy, którą 
przemierzał na trzykołowym rowerku. 

„Na końcu uliczki spojrzałem 
w zaułek
Był tam
Mały chłopiec o blond włosach
Stał z kijem w dłoniach patrząc 
prosto na mnie
A jeśli nie był mną
To, mój Boże, był taki jak ja przed 
laty”

Przedziwne spotkanie. Brzdąc krzyżuje wzrok 
z siedemdziesięciolatkiem. Gdy mężczyzna na 
chwilę odwróci wzrok, malec zniknie, a on nie 

będzie miał pewności, czy nie był tylko złudze-
niem. Osobliwe igraszki pamięci z wyobraźnią 
poprowadzą do niespodzianych przemyśleń.

„Nie sądzę, bym kiedykolwiek 
choć w połowie stał się tym
Kim kiedyś byłem.
Kapitanem, wojownikiem
Odważnym piratem, królem mórz
Nikt nie widzi mnie takim jakim ja 
sam siebie
Albo tylko tak mi mówią
Jestem ledwie bladą imitacją siebie 
sprzed lat
Lecz sekret ów skrywam”

Nie wiem, czy byłoby mnie stać na taki przy-
pływ szczerości. To zapewne przywilej wieku. 
Mylił by się jednak ten, kto doszukiwałby się 
w tej uroczej, acz lekko gorzkiej opowieść nie-
zgody na nieubłagany upływ czasu. Knopfler 
nie boi się zestarzeć. Do twarzy mu z siwizną. 
Owo niepogodzenie bywa raczej przypadłością 
dotykającą niektórych słuchaczy i żurnalistów. 
Wiedzeni nieomylnym instynktem, w zmianie 
stylistyki, palcach nieco wolniej przebiegających 
struny instrumentu odnajdą oznaki powolne-
go starzenia. Osadzą delikwenta w wygodnych, 
ciepłych kapciach by z udawanym zrozumieniem 
odtrąbić koniec pięknej kariery. Tymczasem Mark 
wciąż pisze, wciąż nagrywa. Na swoich warun-
kach. To prawda, na gitarze gra wolniej, oszczęd-
niej, jakby powściągał swoją wirtuozerię. Jak 
wyznał w 2015 roku w rozmowie z magazynem 
„Gitarzysta”: „Jedną z rzeczy, które odkrywasz 
wraz z upływającym czasem jest to, że jeśli masz 
do wyboru kilka różnych solówek w jednej pio-
sence, wybierasz tę, która ma mniej nut, mniej 
dźwięków. Taka solówka zazwyczaj ma więcej do 
przekazania.”  

To niemal cytat z niemieckiego architekta 
Ludwiga Mies van der Rohe, który przedstawia-
jąc swój pogląd na projektowanie budowli, ukuł 
powiedzenie „mniej znaczy więcej”. Na szczęście 
pisząc swoje piosenki Knopfler nie jest podob-
nym mu minimalistą. Piosenki na „Down The 
Road Wherever” pełne są muzycznych „smacz-
ków”, krótkich muzycznych popisów opartych 
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na bogatym instrumentarium. Skromniejsza 
niż na poprzednich płytach obecność skrzy-
piec Johna MacCuskera czy celtyckich skarbów  
Mike’a McGoldricka rekompensuje jazzowy za-
ciąg. Nie powinien zaskakiwać. Ostatnimi czasy 
Mark Knopfler zwykł na swoich płytach zosta-
wiać zwiastuny kolejnych muzycznych podróży. 
W 2009 roku na płycie „Get Lucky” pojawiła się 
rażąco nie pasująca do reszty utworów piosenka 
„You Can’t Beat the House”, która zapowiadała 
zanurzony w bluesowych brzmieniach dwupły-
towy album „Privateering”. W podobny sposób 
otwierająca poprzednią płytę „Tracker” kompozy-
cja „Laughs and Jokes and Drinks and Smokes” 
anonsowała kolejny kierunek stylistycznych po-
szukiwań. Poszukiwań, które nie dziwią, jeśli 
sięgniemy pamięcią do muzycznych rendez-vous 
z takimi mistrzami gry na instrumentach dętych 
jak Chris Baber, bracia Breckerowie czy Chris 
Botti. Dmąc w swoją trąbkę, nawet o krok, na 
najnowszej płycie nie ustępuje im młody londyń-
czyk Tom Walsh o czym przekonuje wyciszona, 
wysublimowana jazzowa  ballada „When You 
Leave”.

„Kiedy odchodzisz
W powietrzu czuć prochem
I cisza dzwoni
Dym pnie się po schodach
Gdy odchodzisz
[…]
Kiedy odejdziesz
Usłyszę najmniejszy szelest
Odwrócę się by spojrzeć za siebie
Myśląc, że wciąż jesteś w pobliżu
Kiedy odejdziesz”

Dla niektórych to najlepsza piosenka na pły-
cie, dla innych najpiękniejsza piosenka o miłości 
2018 roku. Zda się historia jakich wiele, ale w jaki 
sposób opowiedziana. Sięgając po pióro Knopfler 
potrafi zauroczyć, ale i zaintrygować jak w nie-
spiesznie snującej się balladzie „Floating Away”. 
Wspierany wokalnie przez Ruuth Moody i Imeldę 
May opowiada o  wiekowym malarzu mierzą-
cym się ze swym odbiciem w lustrze. Wciela się 
w artystę, który konfrontuje się z samym sobą 
kreśląc autoportret w negliżu. Ów dostrzegając 

swą otyłość, zwiotczałą skórę jest bezlitosny dla 
samego siebie. To prawda, zdarzają się autopor-
trety pełne narcyzmu.  Częściej jednak, tak jak 
w piosence, są to wizerunki mocno realistyczne, 
czasem brutalnie podkreślające fizyczne ułomno-
ści. Krytycy zwykli tłumaczyć to zjawisko buntem 
przeciw przemijaniu cielesnej urody, a czasem 
kontestację jej samej. W tym wypadku autopor-
tret jest raczej możliwością zdystansowania się 
od samego siebie, terapią, uwolnieniem…

„Każdy kwiat ostu mimo cierni 
zwykł słać puch
Który dryfuje w powietrzu
I odpływa, odpływa
Odpływa ode mnie w dal”

„Down The Road Wherever” to okazja do spo-
tkania innych interesujących postaci. Otwierający 
płytę rockowo rozkołysany „Trapper Man” przy-
nosi historię mężczyzny żyjącego ze sprzedaży 
skór i mięsa na dziewiętnastowiecznym pogra-
niczu Stanów Zjednoczonych. Leniwe „Nobody’s 
Child” traktuje o sierocie wychowanym na rów-
ninach Dalekiego Zachodu. O chłopcu, który wy-
zbył się uśmiechu a w podłych barach nauczył 
się posługiwać pięścią i rozbitą butelką. Rosjanie 
zwą takie dzieci mianem bezprizornych, u nas 
zwykło się mówić – dzieci ulicy. Lecz nie sposób 
zwać go przecież dzieckiem równin, bo cóż ów 
dziewiczy bezkres zawinił. 

Co ciekawe w obu piosenkach, choć mogłaby 
to sugerować ich tematyka, Knopfler nie nawią-
zuje do muzyki country, a jeśli już to nie wprost. 
Stylistyczną spójność tekstu i kompozycji odnaj-
dziemy w folkowym „Sky And Water”, które prze-
nosi nas na pokład żeglującego po wód bezmiarze 
brygu. „Jak daleko sięgną wzrokiem, tylko niebo 
i woda” i sny o powrocie na ląd, bo też prze-
świetna Royal Navy słynęła z drakońskiej dys-
cypliny, której posmakował bohater Knopflera. 
Posłuszeństwo pod żaglami zwykło się wymie-
rzać, wspominanym w tekście piosenki, dziewię-
ciorzemiennym pejczem tzw. cat o’ nine tails – 
kotem o dziewięciu ogonach. Wedle regulaminu 
od połowy XVIII stulecia chłosta nie mogła być 
dłuższa niż 12 batów, ale wcześniej dopuszczano 
przeszło dziesięciokrotnie więcej. Nic więc dziw-
nego, iż bohater owej pieśni nie darzy szczegól-
ną sympatią swego dowódcy („Nie wiem czemu 

wstrzymałem dłonie sięgające do jego gardła”). 
Zwraca uwagę chóralny zaśpiew kończący każdą 
zwrotkę. Ów zabieg tak naturalny i charaktery-
styczny dla pieśni pracy stosował Mark już przed 
laty w traktującej o pracy w stoczni piosence „My 
Claim to Fame”.

Poczucie radosnego deja vu dopadło mnie przy 
utworze “Just A Boy Away From Home”. Nie spo-
sób oprzeć się wrażeniu, iż Mark Knopfler poddał 
recyklingowi swoją kompozycję „Junkie Doll” po-
chodzącą z płyty „Sailing To Philadelphia”. I nie 
jest to bynajmniej zarzut. Melodia, której wyko-
nanie było ozdobą trasy koncertowej w 2001, na-
brała nowego blasku. Ileż tu się dzieje. Pulsujący 
rytm gitary wprowadza słuchacza w jeszcze jed-
ną opowieść sięgając beztroskiego dzieciństwa

„Kiedy byłem chłopcem, kopałem 
puszkę
Chadzałem do domu na skróty 
przez psychiatryk
Nigdy nie myślałem o duszach, 
które tam były
Byłem tylko chłopcem, zbyt mło-
dym, by się tym przejmować”

Knopfler tym razem poławia dźwięki techniką 
„slajd”. Jego gitara zrazu łka, zrazu się śmieje, 
gdy nagle u progu trzeciej zwrotki do gry wchodzą 
saksofon Nigel Hitchcocka i trąbka Toma Walsha. 
Mark zabiera nas do szpitalnej sali w Newcastle, 
gdzie po przebytym zawale serca leży jego tato. 
Wybity ze snu o drugiej po północy oddaje się 
rozmyślaniom o przemijaniu i samotności. I wte-
dy, a rzecz wydarzyła się naprawdę, słyszy zza 
okna czyjś głos…

„Wtedy zza okna, na opustoszałej 
ulicy
Usłyszałem czyjeś kroki
Jakiś chłopak z dala od domu
Szedł podśpiewując „Nigdy nie 
będziesz szedł sam”

„You Never Walk Alone” to rzecz jasna 
kompozycja z musicalu „Carousel” autorstwa 
Richarda Rodgersa i Oscara Hammersteina. 
Opublikowana w 1945, wykonywana przez takie 

gwiazdy jak Frank Sinatra, Elvis Presley, Judy 
Garland, Aretha Franklin, Pink Floyd czy Louis 
Armstrong, od 1965 roku w powszechnej świa-
domości funkcjonuje jako hymn kibiców piłkar-
skich Liverpoolu. Knopfler  wplata jej fragment 
w wieńczące piosenkę, pełne wirtuozerii gitaro-
we solo. Kto nie może wyzbyć się tęsknoty za 
epoką wczesnego Dire Straits wspomni, iż Mark 
sięgał już w przeszłości po kompozycję Rodgersa 
i Hammerstaina. Rozpędzone, pełne wspomnień 
z młodzieńczych eskapad do wesołego miastecz-
ka „Tunnel Of Love” otwierał przed laty instru-
mentalny cytat z „Carousel Waltz”.  

Wspomnień, reminiscencji jest na „Down The 
Road Wherever” bez liku. Tytuł płyty zaczerpnię-
to z refrenu piosenki „One Song At The Time” na-
wiązującej do czasu, gdy w londyńskiej dzielnicy 
Deptford grupa muzykujących przyjaciół skrzyk-
nęła się pod szyldem Dire Straits (z ang. to be 
in dire straits – być w tarapatach). Nazwą od-
dającą ich ówczesną kondycję. Położenie, z któ-
rego czasem, jak zwykł mawiać wirtuoz gitary 
Chet Atkins,  wybawić może piosenka. Piosenka, 
która trafi na swój czas, na swój moment. Jak 
„Sultans Of Swing” jesienią 1978 roku. Pisząc 
niepozorną zrazu balladę Knopfler przełamuje 
ją dynamicznym, tulącym się do słuchacza re-
frenem. Często czyni to w sposób nieoczywisty 
a jednak mamy wrażenie, że trudno o lepszy 
szyk nut, lepsze zestawienie dźwięków. Krzesze 
melodyjne, acz niepospolite piosenki, które za-
padają w pamięć. Pisząc te słowa nucę więc roz-
marzone „Every Heart In The Room” czy budzące 
uśmiech „Heavy Up”. U kresu dnia wsłuchuję się  
w balladę „Matchstick Man”. Tylko Mark Knopfler, 
jego gitara i autobiograficzna opowieść o po-
wrocie z koncertu autostopem do domu w Boże 
Narodzenie. Wobec zastygłego w porannej ciszy, 
pokrytego śniegiem pustkowie młody chłopak ze 
starą torbą, gitarą i marzeniami o muzykowa-
niu czuje się bezbronny niczym ludzik wykonany 
z zapałek. „I za kogo ty, do diabła się uważasz?” 
pyta sam siebie, nim dokona wyboru. Nim zde-
cyduje, że owa włóczęga jest mu pisana. 

Intymna historia pomagająca być może zro-
zumieć decyzję, od której rozpoczęliśmy tę 
opowieść…
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Kim jest tytułowy Wojtek 
z armii Andersa? 

Okładka książki zdaje się nie pozo-
stawiać wątpliwości i kierować myśli 
potencjalnego czytelnika w kierunku 
historii niedźwiedzia adoptowanego 
w kwietniu 1942 roku przez żołnierzy 
22 Kompanii Zaopatrywania Artylerii 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. 
Syryjskiego niedźwiadka, który wzra-
stając wśród ludzi nabrał ich zwycza-
jów by dzielić z nimi trud tułaczy i żoł-
nierzy od piasków Iranu, przez piekło 
Monte Cassino, po smutny „żywot 
człowieka rozbrojonego” u podszy-
tych chłodem Brytyjczyków. A może, 
jest nim pięcioletni Wojtuś Kamiński, 
jeden z tysięcy polskich sierot błą-
dzących w „sowieckim raju”? Malec 
wywieziony z Grodna w kazachski 
step, którego po śmierci matki strzegł 
mały pluszowy miś podarowany mu 
przez zaginionego w zawierusze wo-
jennej ojca. Chłopiec, dla którego 
ratunkiem okazało się opuszczenie 
Sowietów wraz z Armią Andersa? 

Chciałoby się rzec, iż to powieść 
o sierotach. Nie tylko tych najmłod-
szych, o których dramacie w kontek-
ście każdej wojny zdajemy się zapo-
minać, ale też tych z bagażem lat, doświadczeń 
i przeżyć. Tych, osieroconych razy kilka, na kilka 
sposobów. W sowieckich łagrach, przez paktu-
jących w Jałcie sojuszników, po wojnie przez 
niewiele pojmujących z ich historii mieszkań-
ców wolnego świata. Tych żyjących nadzieją na 

powrót do domu, na odnalezienie najbliższych 
w wojennej zawierusze. O wędrującej ku Polsce 
spod Uralu lwowiance Melanii Wilskiej szukają-
cej wieści o narzeczonym, z którym wojna roz-
dzieliła ją w przededniu ślubu. Wierzącej w jego 
powrót na przekór zapisom z „listy katyńskiej”. 

Warto przeczytać
Maryna Miklaszewska

„Wojtek z armii Andersa”.

Wydawnictwo Zysk i S-ka. 2016.

ADAM PRZYSTUPA
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O dotkniętym jej urodą Michale Rudowiczu i jego 
przyjacielu z lat szkolnych Franku Bednarczyku. 
O poszukującym młodszego brata ich kole-
dze z kompanii Antku Kalinie. Wreszcie o Zosi 
Sarejko zbierającej po sowieckich kolejowych 
dworcach polskie sieroty, po wojnie zaś próbują-
cej nieść pomoc rodakom trawionym szczególną 
śmiertelną chorobą, rzec można sierocą. 

Tym z krzesanym z wyobraźni, towarzyszą 
w powieści bohaterowie znane z kart historii, 
jak generał Władysław Anders, generał Zygmunt 
Szyszko-Bohusz, płk Leopold Okulicki czy pisarze 
Józef Czapski i Adolf Bocheński. Innych, Maryna 
Miklaszewska umiejętnie „lepi” z kilku auten-
tycznych postaci, stąd np. korespondent wo-
jenny Walkiewicz, łączy w sobie cechy mistrzów 
reportażu Melchiora Wańkowicza i Ksawerego 
Pruszyńskiego. Dramatyczne, przeplatające się 
wzajem losy kreśli sięgając do autentycznych 
wspomnień, pamiętników czy opracowań histo-
rycznych. A wszystko to barwnie w lotne słowa 
ubrane. Czytałem więc „Wojtka z armii Andersa” 
łapczywie, ciekaw tego, co skrywają kolejne stro-
ny, zauważając z czasem z żalem, że tych nie-
przeczytanych zbyt szybko ubywa. Podążałem za 
losami bohaterów raz to skłaniany do refl eksji, 
raz to do śmiechu czy wzruszeń. Odnajdywałem 
w tle zdarzeń znane mi fakty, w przypadku in-
nych zaintrygowany próbowałem znaleźć grani-
cę między historią a pisarską fantazją. Niestety 
nocny rajd po Londynie z niedźwiedziem na pace 
ciężarówki zrodziła ta ostatnia.

Wracałem do powieści Maryny Miklaszewskiej 
kilkakrotnie, za każdym razem dając się ponieść 
fabule. Historii opowiedzianej z werwą, ale i ze 
smakiem. Wyzbytej niepotrzebnej dosłowno-
ści, często grającej na uczuciach przemyślaną 
symboliką scen, wbrew rozsądkowi proszących 
się o przeniesienie na ekran. Historii o przy-
jaźni, tęsknocie, miłości, cierpieniu i… a może 
nade wszystko o… nadziei. Jest w niej też niedź-
wiedź „co szedł z wojskiem”. Jak śpiewała Marta 
Kosakowska „metrykalnie może Arab, ale serce 
to miał polskie”. 

Co dzień dzisiaj przyniesie?
Zima słotna jak jesień
Pewnie chandra zawładnie pizzerią
A że tu jako żywo
Od lat króluje piwo
Nikt tej nazwy nie bierze już serio

Wciąż od stołu do stołu
Stopy ciężkie jak ołów
Wokół gwar i dym z papierosów
Nie rozpieszcza też płaca
Ale zawsze to praca
Taki prezent dostała od losu

By nie uronić chwili
W biegu pączkiem posili
I znów w szklanki nalewa piwo
A klientów bez liku
Tak jak ten przy stoliku
Co herbatę zamówił o dziwo

Życzy Pan sobie cukru?
Spyta, z ust resztki lukru
Zechce zetrzeć i dłonią je muśnie
On gdy usta umoczy
Patrząc jej prosto w oczy
Rzeknie – starczy mi Pani uśmiech

Pąs na licu jej skrzesze
Ot, i tyle uniesień
I tak w pracy czasu nie staje
Ale za to dam głowę
Że powietrze grudniowe
Choć przez chwilę zapachnie majem

14 – 17 marca 2015 r.

ADAM PRZYSTUPA

Zima 
słotna 
jak jesień
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Oprowadzając grupy uczniów i stu-
dentów po zakładzie zagospodaro-

wania odpadów wypracowałem sobie przez lata 
stałą marszrutę, która wedle mego mniemania 
pozwala w logiczny sposób zapoznać zwiedza-
jących z jego pracą. Nakreśliłem sobie również 
szkielet snutej opowieści obudowując go przy-
kuwającą - mam nadzieję - uwagę anegdotą. 
Kiedy więc prowadzę moją gromadkę na plac 
gdzie swój żywot kończą odpady wielkogabary-
towe zwykłem mawiać, iż to najmniej efektowne 
z miejsc, które im przyjdzie zobaczyć. 

Na otoczonym płotem placu, w betonowych 
zasiekach leżą w lekkim nieładzie stare wersalki, 
kanapy, krzesła i fotele. Podniszczone, nagryzio-
ne zębem czasu a czasem ząbkami czworonoż-
nych pupili. Używane przez lata, z odciskami 
naszych dłoni na poręczach krzeseł, naszych syl-
wetek w materacach wysłużonych łóżek. Stare 
drzwi ze śladami nasz dłoni na klamkach, wy-
blakłe dywany wytarte przez nasze stopy, przez 
dziecięce kolana. Nadto stare okna i lustra, 
w których zapisało się nasze odbicie i wielki plu-
szowy miś, któremu nie straszny wiatr dokazują-
cy nad zakładem, bo czuje jeszcze ciepło tulące-
go go niegdyś malucha. Jest i stara fisharmonia 
wyrzucona podczas opróżniania przez nowych 
lokatorów, którejś ze staromiejskich kamienic. 
Nie dam głowy, czy nocą nie próbuje pogrywać 
unisono z niesfornym wiatrem. Może więc mó-
wiąc o najmniej efektownym miejscu mylę się 
okrutnie? 

Czasem zwę je „salonem odrzuconych”. Ukuto 
ów termin przeszło 150 lat temu nad Sekwaną. 

W jednym z wnętrz Luwru, zwanym Salonem 
Carré, król Ludwik XIV pozwolił wystawić w 1667 
roku prace studentów i członków Królewskiej 
Akademii Malarstwa i Rzeźby. Wystawę powta-
rzano, zrazu nieregularne, potem od 1737 roku, 
co rok lub co dwa lata. Z czasem przeniesiono ją 
z Luwru do położonego w centrum Paryża Palais-
Royal, a następnie do Palais de l’Industrie, ale 
określenie „salon” przylgnęło już doń na zawsze. 
O tym, kogo na owe „salony” wpuścić decydo-
wało jury. Krytykowano owo gremium, narze-
kano nań, iż akademickie, konserwatywne, ale 
jeśli weźmiemy pod uwagę, iż liczba wystawia-
nych prac wzrosła w latach 1801-1848 z 485 do 
5180, selekcja była niezbędna. Jej kryteria, jak 
można się spodziewać pozostawiały pole do kry-
tyki i niekończących się sporów. Często w tym 
kontekście wspomina się rok 1855 roku, kiedy 
jury odrzuciło trzy spośród czternastu obrazów 
Gustave Courbeta, choć złoty medal, jaki zdo-
był na salonie sześć lat wcześniej, teoretycznie 
zwalniał go z kwalifikacji dokonywanej przez 
jury. W ramach protestu zorganizował swoją 
indywidualną wystawę. Kiedy w roku 1863 do-
świadczenie Couberta stało się udziałem auto-
rów blisko 3 000 obrazów, skierowali oni protest 
do cesarza Napoleona III. Ów, wrażliwy na opi-
nię publiczną, nakazał zorganizowanie wystawy 
owych odrzuconych prac. Ją właśnie nazwa-
no Salon Odrzuconych (fr. Salon des Refusés). 
Gwoli sprawiedliwości i tam nie znalazło się miej-
sce dla nich wszystkich. W programie wystawy 
figurowało ponoć 780 prac, które już pierwsze-
go dnia obejrzało 7000 zwiedzających. Liczba 

FELIETON ADAMA PRZYSTUPY

Drugie życie
odrzuconych

Opowieść czterdziesta czwarta

imponująca, choć zapewne nie wszyscy zjawili 
się tam za sprawą sztuki. Jakąś część przycią-
gnęła zapewne towarzysząca „Salonowi odrzuco-
nych” atmosfera skandalu i kontrowersji. 

Czytając, że spotkał się on z nieprzychylnym 
przyjęciem krytyki i publiczności, zaintrygowany 
próbuję odnaleźć poddane ich osądowi prace. 
Znajduję dwie wybrane, zapewne te, które naj-
bardziej oparły się próbie czasu. Pierwsza z nich 
to „Dziewczyna w bieli” Amerykanina Jamesa 
McNeilla Whistlera odrzucona nie tylko przez pa-
ryski salon, ale i londyńską Królewską Akademię 
Sztuk Pięknych. Z biegiem czasu Whistler począł 
z poetycką manierą nazywać ów obraz „Symfonią 
w bieli nr 1” ośmielając kolejne malujące poko-
lenia do nadawania równie intrygujących tytu-
łów, czego nieśmiertelnym przykładem pozo-
staje „Czarny kwadrat na białym tle” Kazimierza 
Malewicza.  W myśl wyznawanej zasady, iż 

najważniejsza jest kompozycja dzieła, a nie 
jego temat, Whistler podkreślał swoje zmaga-
nia z paletą różnych odcieni bieli. Równocześnie 
odcinał się od serwowanej przez krytyków inter-
pretacji, iż nawiązuje swą pracą do popularnej 
ówcześnie powieści „Kobieta w bieli” autorstwa 
Wilkie Collinsa, co pierwsza wersja tytułu mogła 
sugerować. Podkreślał, iż namalował po prostu 
ubraną na biało dziewczynę, na tle białej zasło-
ny. I rzeczywiście, na rozesłanej na dywanie wil-
czej skórze stoi ubrane w białą batystową suknię 
ognistowłose dziewczę. W dłoni trzyma niedbale 
kwiat białej lilii symbolizującej czystość i niewin-
ność. Za jej plecami długie, białe muślinowej za-
słony. A każda z bieli jawi nam się inaczej kon-
trastując z żywą barwą włosów.  Może to upływ 
czasu, a może ułomność druku, bo mnie zdają 
się one ciemno miedziane, zaś sam Whistler za-
klinał się zachwycony i zakochany w liście do 
przyjaciela, iż jego modelka, ma „najpiękniejsze 
włosy, jakie kiedykolwiek widziałeś! Czerwone, 
ale nie złote, czy koloru miedzianego – jak ja-
kaś Wenecjanka we śnie!”. Za ich właśnie sprawą 
Joannę Hiffernan, bo tak nazywała się modelka 
i muza Whistlera, zwano „ognistą Jo”. Zresztą ru-
dowłosa Irlandka pozowała nie tylko jemu. Tyle 
tylko, iż przypomniany tu Gustave Courbet na 
swych obrazach nie zwykł jej ubierać w równie 
niewinne suknie. Czasem zresztą owych sukni jej 
skąpił.

Podobnie obszedł się ze swoją modelką 
Victoriną Meurent, autor drugiego odrzucone-
go przez paryski salon obrazu, Edouard Manet. 
Usadziwszy na zielonej murawie w paryskim la-
sku dwóch ubranych, ba, zapiętych pod szyję 
mężczyzn kazał im towarzyszyć nagiej kobiecie, 
całość zaś zatytułował „Śniadanie na trawie”. 
Zahartowana, niezważająca na poranny chłód ko-
bieta nie przykuwa bynajmniej ich uwagi, podob-
nie jak jej zażywająca kąpieli koleżanka. Manet 
zaszokował publiczność. „Śniadanie…” łamało 
konwenanse, wedle których nagość w malar-
stwie dopuszczano pod pretekstem ukazywania 
antycznych bohaterów. Jego modelka wyglądała 
nader współcześnie. Co więcej rzucała wyzwanie 
widzom odważnym, wyzbytym wstydu spojrze-
niem. Patrząc na ów obraz przypomniałem sobie, 
co z właściwym sobie poczuciem humoru pisała 
w książce „O sztuce na wesoło” Krystyna Kibish-
Ożarowska: „Malarzy zaś pytano, dlaczego na ich 
obrazach widnieją nagie kobiety – czy nie lepiej 
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byłoby je efektownie ubrać? Odpowiadali na to, 
że nie chodzi im wcale o kobiece ciało, lecz o har-
monijny zespół różnorodnych form: takiej krą-
głości brzucha czy walcowatości ramion nigdzie 
indziej w naturze nie doświadczysz”. W podobny 
sposób bronił się niepojmujący oburzenia krytyki 
i publiczności Manet twierdząc, iż w jego obrazie 
najważniejsze jest… światło. Można rzec, iż trak-
tował swoje dzieło, podobnie jak Whistler, jako 
ćwiczenie warsztatowe. Ćwiczenie, nadmieńmy, 
niezrozumiane i ocenione przez jury salonu kry-
tycznie. Tak jak w przypadku „Dziewczyny w bie-
li” padły zarzuty o błędy techniczne, pogubienie 
proporcji i perspektywy. 

A jednak, mimo odrzucenia począł Manet in-
spirować młodszych kolegów. Tak jak on porzu-
cali gładkie wykończenie powierzchni obrazów, 
wychodzili w plener, śmiało sięgali po wyraźne 
barwy, ostre kontrasty powstające w słonecznym 
świetle. Nadciągał impresjonizm. Zacierała się 
w malarstwie granica między tym, co obiektywne 
i subiektywne. Był więc „Salon odrzuconych” za-
czynem nowego, co wracając do naszych porzu-
conych gabarytów, mogłoby nieść im nadzieję. 
Może niektóre z owych zniszczonych mebli pę-
dziły swój nieśpieszny żywot w towarzystwie re-
produkcji „Śniadania na trawie” czy „Dziewczyny 
w bieli”? 

A może - popuśćmy wodze fantazji - zagłębia-
jąc się w otchłań swej pamięci, poczują jak drga 
im, niczym w kościach, w starych słojach wspo-
mnienie dawno słyszanych melodii. Piosenek, 
budzących uśmiech. Piosenek towarzyszących 
tanecznym popisom przyprawiającym o za-
wrót głowy. Nie wiem jak wy, ale mnie ogląda-
nie „Deszczowej piosenki” niezmiennie sprawia 
ogromną przyjemność. Wracam wciąż do niej by 
potem przez chwilę lekko lewitować nad ziemią. 
Wspominam, jednak ów musical nie tylko dlate-
go, iż należy do grupy mych ukochanych fi lmów. 
Niewielu zdaje sobie sprawę, iż to swoisty „mu-
sical z recyklingu”. Obraz, który dał drugie życie 
zda się zapomnianym piosenkom.

Na pomysł wykorzystania starych piosenek, 
wpadł w 1951 roku Arthur Freed odpowiedzial-
ny w wytwórni MGM za produkcję musicali. 
Wezwał dwójkę scenarzystów Betty Compden 
i Adolpha Greena, by zadać im ćwiczenie z wy-
obraźni. „Wiedzieliśmy tylko tyle, że ktoś będzie 
w tym fi lmie śpiewał i że będzie padał deszcz. 
To było wszystko” – wspomniała po latach Betty 

Compden. Nie było nawet zarysu scenariusza. 
Był tylko tytuł – „Deszczowa piosenka”.

Cała ta historia wygląda na absurdalny ka-
prys producenta. By ją zrozumieć, trzeba wszak-
że wiedzieć, iż Arthur Freed nie był zwykłym 
producentem fi lmowym. To on na przełomie lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych uczynił z MGM 
wytwórnię musicalowych przebojów, choć pierw-
szy dźwiękowy fi lm „Śpiewak jazzbandu” po-
wstał w 1927 roku w konkurencyjnej wytwórni 
Warner Bros. On wpłynął na koleje losu takich 
gwiazd jak Fred Astaire, Gene Kelly czy Frank 
Sinatra. Spod jego ręki wyszły takie przesy-
cone piosenką i tańcem fi lmowe prze-
boje jak „Spotkajmy się w Saint Louis” 
(z tego fi lmu pochodzi wyśpiewany przez 
Judy Garland świąteczny przebój „Have 
Yourself A Merry Little Christmas”), „Na 
przepustce”, „Amerykanin w Paryżu”, 
„Statek komediantów” (z przepiękną 
„rzeczną” pieśnią drogi „Ol’Man River” 
znaną w Polsce, jako „Missisipi”), „Gigi” 
czy „Wszyscy na scenę”. Wreszcie to on 
skłonił właścicieli MGM do zakupu praw do 
ekranizacji „Czarnoksiężnika z krainy Oz” 
(pamiętacie wzruszające „(Somewhere) 
Over The Rainbow” w wykonaniu Judy 
Garland?), choć jego nazwiska próż-
no szukać w napisach końcowych. 

Ale nim Arthur Freed począł 
w 1939 roku samodzielnie pro-
dukować musicale, pisał do 
nich piosenki.  By być precy-
zyjnym, pisał teksty, które 
muzyką okraszał Ignacio 
Herb Brown. Tworzyli 
zgraną spółkę autorską, 
która m.in. przyczyniła 
w 1929 roku się do 
Oskarowego sukces 
musicalu „Melodia 
Broadwayu”. Warto 
podkreślić, iż był to 
pierwszy przypadek, kie-
dy fi lm muzyczny decyzją 
Akademii otrzymał nagro-
dę za najlepszego fi lmu 
roku. Jako producent Freed 
powtórzył ów sukces dwukrotnie 
wspominanymi tu już obrazami „Amerykanin 
w Paryżu” i „Gigi”. Wróćmy wszakże do piosenek. 
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producentem fi lmowym. To on na przełomie lat 
czterdziestych i pięćdziesiątych uczynił z MGM 
wytwórnię musicalowych przebojów, choć pierw-
szy dźwiękowy fi lm „Śpiewak jazzbandu” po-
wstał w 1927 roku w konkurencyjnej wytwórni 
Warner Bros. On wpłynął na koleje losu takich 
gwiazd jak Fred Astaire, Gene Kelly czy Frank 
Sinatra. Spod jego ręki wyszły takie przesy-
cone piosenką i tańcem fi lmowe prze-
boje jak „Spotkajmy się w Saint Louis” 
(z tego fi lmu pochodzi wyśpiewany przez 
Judy Garland świąteczny przebój „Have 
Yourself A Merry Little Christmas”), „Na 
przepustce”, „Amerykanin w Paryżu”, 
„Statek komediantów” (z przepiękną 
„rzeczną” pieśnią drogi „Ol’Man River” 
znaną w Polsce, jako „Missisipi”), „Gigi” 
czy „Wszyscy na scenę”. Wreszcie to on 
skłonił właścicieli MGM do zakupu praw do 
ekranizacji „Czarnoksiężnika z krainy Oz” 
(pamiętacie wzruszające „(Somewhere) 
Over The Rainbow” w wykonaniu Judy 
Garland?), choć jego nazwiska próż-
no szukać w napisach końcowych. 

Ale nim Arthur Freed począł 
w 1939 roku samodzielnie pro-
dukować musicale, pisał do 
nich piosenki.  By być precy-
zyjnym, pisał teksty, które 
muzyką okraszał Ignacio 
Herb Brown. Tworzyli 
zgraną spółkę autorską, 
która m.in. przyczyniła 
w 1929 roku się do 
Oskarowego sukces 
musicalu „Melodia 
Broadwayu”. Warto 
podkreślić, iż był to 
pierwszy przypadek, kie-
dy fi lm muzyczny decyzją 
Akademii otrzymał nagro-
dę za najlepszego fi lmu 
roku. Jako producent Freed 
powtórzył ów sukces dwukrotnie 
wspominanymi tu już obrazami „Amerykanin 

Z tamtego okresu miał Arthur Freed spory ich 
zapas. Zaistniały w fi lmach, ale nie zdobyły 
większej popularności. Dlaczego? Nie sposób od-
gadnąć. Piosenkę „Beautiful Girl” w fi lmie „Going 
Hollywood” z roku 1933 wykonywał sam Bing 
Crosby, co wszakże nie wystarczyło by stała się 

przebojem.  Podobnie stało się 
z „Good Morning”, którą to pio-
senkę w roku 1939 w musica-
lu „Baby In Arms” zaśpiewała 
w duecie z Mickey Rooney’em 
inna gwiazda pierwszej wiel-
kości –Judy Garland.  „Would 
You” w wykonaniu Jeanette 
MacDonald przyblakło 
w fi lmie „San Francisco” 
w towarzystwie tytuło-
wej kompozycji Polaka 
Bronisława Kapera. To one 
miały posłużyć za kanwę 
nowego musicalu. Tytuł rzu-

cony na wabia scenarzystom 
pochodził od kolejnego utworu 

o niewykorzystanym potencja-
le - „Deszczowej piosenki”, którą 

w 1929 roku przy akompaniamen-
cie ukulele wykonywał w fi lmie „The 

Hollywood Revue of 1929” Cliff  Edwards. 
Napisać scenariusz w oparciu o kilka nie-

mal losowo wybranych piosenek, połączyć je 
w logiczną fabułę, zdawało się zadaniem niewy-
konalnym. I rzeczywiście Comden i Green mę-
czyli się z tym początkowo okrutnie. Wreszcie 
przyszła myśl, iż skoro większość z tych utwo-
rów napisano w latach 1929-1931, właśnie 
w tym okresie warto osadzić fabułę fi lmu. Stąd 
blisko już było do pomysłu by sięgnąć do zda-

rzeń związanych z powstaniem pierwszych 
fi lmów dźwiękowych. Zatrudnieni przez 

Freeda scenarzyści poczęli zapeł-
niać swoje notesy anegdotami 

z dawnych planów zdjęcio-
wych. Powstała pełna cie-
pła, humoru i nostalgii 
opowieść o świecie kina, 
pełna błyskotliwych 
(czasem autoironicz-

nych) dialogów i melodyjnych piosenek, 
którym postanowiono dać jeszcze jedną szan-
sę. Oto, para gwiazd kina niemego Lina Lamont 
i Donald Lockwood wobec sukcesów pierwszego 

fi lmu dźwiękowego zostają zmuszeni do wzięcia 
udziału w podobnej produkcji. Poważny problem 
stanowi jednak nieprzyjemny dla ucha głos Liny, 
który wzbudza irytację i śmiech publiczności. 
By ratować produkcję jej fi lmowy partner wraz 
przyjaciółmi wpada no koncept, który pociąga za 
sobą serię zabawnych zdarzeń. 

Kino rodem z Hollywood to kino gwiazd przy-
ciągających widzów do kin swym nazwiskiem. 
„Deszczową piosenkę” postanowiono oprzeć na 
talencie Gene Kelly, który ledwie rok wcześniej za-
błysnął w nagrodzonym Oscarem „Amerykaninie 
w Paryżu”. Jeśli ktoś mógł stawać w szranki z le-
gendarnym Fredem Astairem o miano najlepsze-
go tańczącego aktora, to zda się jedynie ów syn 
sprzedawcy fonografów z Pittsburgha, zapisany 
w dzieciństwie wbrew własnej woli przez mamę 
na kurs tańca. Taneczne pląsy nie były tym, 
o czym marzył grający w baseballa ośmiolatek. 
Jak wspominał, przychodziło mu odpowiadać 
pięściami na obelgi rówieśników posądzających 
go o zniewieścienie. Do tańca powrócił, gdy jako 
piętnastolatek odkrył istnienie dziewcząt i fakt, 
iż lubią one chłopaków, którzy swobodnie czują 
się na parkiecie. Umiejętności taneczne okaza-
ły się przydatne w czasach Wielkiego Kryzysu, 
gdy wraz z bratem występował w klubach noc-
nych i konkursach tanecznych, wspomagając 
tym sposobem rodzinny budżet. Echem tych do-
świadczeń wydaje się w „Deszczowej piosence” 
brawurowo zatańczony w duecie z Donaldem 
O’Connorem numer „Fit As A Fiddle”, gdzie obaj 
panowie w wodewilowym anturażu, stepują 
w zawrotnym tempie imitując jednocześnie grę 
na skrzypcach. 

Kelly miał być nie tylko magnesem dla pu-
bliczności. Arthur Freed powierzył mu również 
rolę współreżysera (obok Stanleya Donena) 
oraz autora choreografi i. Jest więc „Deszczowa 
piosenka” przesiąknięta jego sposobem tańca. 
Jakże innego od dystyngowanego stylu Freda 
Astaira, tańca doskonałego technicznie, pełnego 
gracji i wdzięku, ale – patrząc okiem przecięt-
nego widza -pozbawionego szczypty szaleństwa.  
Pisano, że Gene Kelly prezentuje taniec bardziej 
atletyczny, sportowy – ja rzekłbym, iż jego ukła-
dy taneczne w przedziwny sposób dają złudzenie 
naturalności ruchów. Stopy podążające za leni-
wie rozwijającą się melodią „Moses Supposes” 
zwodzą oglądającego, któremu zdać się może 
przez chwile, iż nic prostszego jak podążać za 
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rytmem piosenki. Aż do momentu, gdy Kelly 
i O’Connor rozpoczną swój szalony taniec na 
biurku nauczyciela wymowy. Ale nawet wtedy, 
będąc pod urokiem tych tanecznych popisów, 
ma się wrażenie, iż każdy krok jest tu naturalny 
i oczywisty, że aktorzy w zapamiętaniu po pro-
stu dali się ponieść melodii. A wszystko to z nie-
gasnącym uśmiechem na ustach. Uśmiechem 
maskującym niezwykły wysiłek fizyczny. Kiedy 
w piosence „Make ‚Em Laugh” Donald O’Connor 
przyćmił całą resztę bohaterów swym ekwilibry-
stycznym tańcem (nagrania tej sceny trwały trzy 
dni), okupił to kilkudniowym pobytem w szpitalu, 
choć niektórzy zwracali uwagę, iż przysłużyły się 
temu hurtowo wypalane przezeń papierosy. 

Jeszcze więcej trudu kosztował ów film part-
nerującą Kelly’emu i O’Connor’owi ledwie wów-
czas 19-letnią  aktorkę Debbie Reynolds. Nie 

była zawodową tancerką, miała 
przygotowanie gimnastyczne, 
przeszła intensywny trzymie-
sięczny kurs tańca, ale zapew-
ne nie spodziewała się, że pró-
by z Gene Kellym przywodzić 
będą ją do łez. Pewnego dnia 

schowaną pod fortepianem i płaczącą odnalazł 
ją przechadzający się po wytwórni Fred Astaire. 
Pocieszył, zaproponował pomoc, zaprosił na swo-
ją próbę by pokazać ile wysiłku kosztuje go tre-
ning.  Kelly był świadom, że zmusza 19-latkę do 
przekraczania granic jej możliwości. Dziwił się, 
że Debbie jeszcze chce z nim rozmawiać. Innego 
dnia próby związane z nagraniem piosenki „Good 
Morning” trwały 14 godzin. Po ich zakończeniu 
stopy aktorki krwawiły, ona sama nie miała sił 
dojść do garderoby, ale efekt na ekranie jest pio-
runujący. Trójka bohaterów wykonuje swój ta-
niec z niezwykłą synchronizacją. Pamiętam, że 
gdy pierwszy raz oglądałem „Deszczową piosen-
kę” pytałem mojego taty „jak to możliwe?”. „Po 
prostu ćwiczą” usłyszałem w odpowiedzi. 

Po latach Debbie Reynolds nie miała za złe 
owych ćwiczeń okupionych bólem i łzami - „Było 
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os bardzo ciężko, Gene rzeczywiście mnie kato-

wał, ale jestem mu za to wdzięczna – absolutnie 
wyszło mi to na dobre”.  Zresztą, Kelly równie 
wiele wymagał od samego siebie. Był perfek-
cjonistą. Kiedy przyszedł na plan zdjęciowy, by 
nakręcić najsłynniejszą scenę, niezapomniany 
taniec w deszczu, miał blisko 40 stopni gorączki. 
Infekcja latem bywa dwakroć mocniej uciążliwa, 
a lipiec 1951 roku w Kalifornii był wyjątkowy 
upalny. Nie zważając na kaprysy aury i chorobę 
przez dwa dni tańczył Kelly w strugach wylewa-
nej nań wody. Szlag trafił wełniany garnitur, ale 
Kelly koniec końców osiągnął to, co sobie umy-
ślił. W pierwotnej wersji scenariusza owej sceny 
w ogóle nie było. „Deszczową piosenkę” wyko-
nywać miało trio głównych bohaterów maszeru-
jąc w żółtych płaszczach przeciwdeszczowych, 
po nieudanej premierze „Króla pojedynków”. 
W takiej wersji piosenka pojawia się w czołów-
ce filmu. Kelly postanowił, jednak użyć tytuło-
wej piosenki by wyrazić nią radość rozpierającą 
swego zakochanego bohatera. Mimo męczącej 
go choroby uczynił to w sposób, który wszedł do 
historii kina. 

Dziś „Deszczowa piosenka” uznawana jest 
za musical wszechczasów, zaś na liście najlep-
szych amerykańskich filmów wszechczasów zaj-
muje wysokie, piąte miejsce ustępując pola je-
dynie „Obywatelowi Kane”, „Ojcu chrzestnemu”, 
„Casablance” i „Wściekłemu bykowi”. A wszystko 
to za sprawą potęgi wyobraźni i kilku zapomnia-
nych czy odrzuconych piosenek.

Podobne historie nie muszą się powtórzyć, ale 
zawsze niosą nadzieję… A gabaryty, od których 
rozpocząłem ową opowieść? Cóż… Te, które legły 
w owym mało efektownym miejscu rozdrobnio-
ne, przetworzone na paliwo alternatywne przejdą 
przez chrzest ognia w cementowym piecu. Dadzą 
zaczyn czemuś nowemu. Te, z którym jeszcze 
się nie rozstaliśmy mogą jeszcze mieć wiarę, iż 
kiedyś ucieszą kogoś w potrzebie. A może idąc 
z modnym trendem upcyklingu odnajdą się na 
nowo…

więcej felietonów

Adama Przystupy

można przeczytać

na stronie

www.kom-eko.pl

Adam
Przystupa

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

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

Wiosną pisać 
o miłości? 

Karkołomny zamysł. Nie spo-
sób nie popaść w banał, choćby 
słowa czy myśli były najszczer-
sze a intencje najczystsze. 
Niech nikogo nie zwiodą słowa 
Andrzeja Tylczyńskiego otwie-
rające nieśmiertelny przebój 
Piotra Szczepanika. „Kochać, 
jak to łatwo powiedzieć”? Na 
pewno nie raz pierwszy. Potem, 
każdy kolejny bywa łatwiejszy, 
zwłaszcza, jeśli nie próbujemy 
pamiętać, co za owym słowem 
się kryje. 

Pisać o piosenkach sławią-
cych owo uczucie niewiele ła-
twiej, choćby z tego powodu, 
iż zda się, że to ulubiony temat 
wszelkich poetów, tekściarzy 
czy wierszokletów. Tymczasem 
piosenki o miłości to prawdziwe 
pułapki, dla kogoś, kto chciałby 
napisać coś oryginalnego. Aż 
kusi by w nieskończoność od-
mieniać na wszelkie sposoby te 
same czasowniki i rzeczowniki. 
Ba, pod pióro same pchają się 
gotowe rymy, oczywiste sko-
jarzenia. Już w 1937 roku pi-
sał o tym Bronisław Horowicz 
w slow foxie „Kiedy będziesz 
zakochany”:

„Tak często pytają, 
dlaczego 
Bez końca w piosen-
kach się śpiewa 
O maju, o raju, o bzach 
i o łzach 
O księżycu, tęsknocie 
i drzewach”

Pisał i próbował rzecz całą 
objaśnić, krzesząc tym samym 
przebój śpiewany do dzisiaj. 
Przed wojną przez Zofię Terné, 
Alberta Harrisa, Mieczysława 
Fogga, po wojnie przez Halinę 
Kunicką, Jerzego Połomskiego, 
a ostatnio przez Katarzynę 
Nowicką zwaną  „Noviką” 
czy Warszawską Orkiestrę 
Sentymentalną.

„Kiedy przyjdzie taka 
chwila 
Że zatęsknisz za 
dziewczyną 
I zrozumiesz, że ją jed-
nak bardzo kochasz 
Gdy ci wtedy, 
przyjacielu 

Same z oczu łzy 
popłyną 
Mimo woli, rym, 
choć przykry, będzie: 
szlochasz 
Dawnych jasnych 
chwil wspomnienia 
Tak, jak Wiosna wrócą 
znów 
I wyłączną będą 
treścią 
Twych, tęsknoty peł-
nych, snów 
I gdy wtedy ujrzysz 
w parku 
Z pierwszej wiosny 
znane bzy 
Taki smutny ci się zło-
ży rym do łzy”

Jeśli owo tłumaczenie zda 
się nam niepełne, musimy 
się z tym pogodzić, bo autor 
po doświadczeniach II woj-
ny światowej zarzucił pisanie 
piosenek, oddając się reżyse-
rii spektakli operowych m.in. 

O uczuciu w sposób 
nieoczywisty

w mediolańskiej La Scali, we-
neckiej La Fenice, operach 
w Paryżu, Strasburgu czy Rio 
de Janeiro.

Ilość wyśpiewanych przez 
lata pieśni o miłości sprawia, iż 
każdy, jeśli zechce, może zna-
leźć dla siebie odpowiednią. 
Mnie zwykły intrygować, te nie-
oczywiste, gdzie autor by oddać 
zauroczenie zdołał się ustrzec 
słów nadużywanych. Jeśli ktoś 
pokusiłby się o zestawienie 
najpopularniejszych piosenek 
dla zakochanych, pewnie ich 
w nim nie odnajdziecie. Bo też 
nie są doskonałe. Nie zawsze 
przyciągają uwagę poetyckim 
sznytem. Czasem błyszczą po-
jedynczymi wersami, które za-
padają w pamięć. 

Kiedy w 1992 roku zaskoczy-
ła wszystkich pełna humoru de-
biutancka płyta Elektrycznych 
Gitar, wśród takich przebo-
jów jak „Jestem z miasta”, 
„Włosy”, „Człowiek z liściem 
na głowie” czy „Koniec, skryła 
się niezwykle liryczna perełka 
– „Wytrąciłaś”.

„Byłem jeden, okrągły, 
miałem wszystko na 
twarzy
Byłem chętny i czu-
ły, miałem o czym 
pomarzyć
Byłem pełen równości, 
byłem górą powagi
Wytrąciłaś mnie 
z równowagi”

Żartobliwie można rzec, iż 
Jakub Sienkiewicz, jako lekarz 
neurolog sięgnął do skarbni-
cy swej wiedzy zawodowej. 

W ostatnim wersie błyskotli-
wie przewrócił do góry noga-
mi znacznie owej zbitki słów. 
Polonista powiedziałby pewnie, 
iż stworzył nowy związek fra-
zeologiczny dający podmiotowi 
lirycznemu nadzieję na… zwią-
zek. Wiele lat wcześniej, w 1936 
roku amerykański kompozytor 
i autor tekstów Cole Porter na-
pisał dla aktorki Virginii Bruce 
piosenkę „I’ve Got You Under 
My Skin” (spopularyzował ją 
później Frank Sinatra), choć 
bynajmniej, nigdy nie był der-
matologiem. Wprawdzie lin-
gwistyczni puryści mieć będą 
wątpliwości, ale jakże inaczej 
tłumaczyć owo miłosne wyzna-
nie niż „zaszłaś mi za skórę”? 

Wróćmy wszakże do roku 
1992. Na radiowej liście prze-
bojów Programu Trzeciego 
„Wytrąciłaś” rozminęła się 
z „You And Your Friend” piątym 
singlem z ostatniej studyjnej 
płyty Dire Straits „On Every 
Street”. Nostalgiczny gitarowy 
popis Mark Knopfler okrasił na-
der lakonicznym tekstem, któ-
ry zapada w pamięci za sprawą 
ledwie kilku słów oddających 
zauroczenie – „sprawiasz, 
że moja wyobraźnia pracuje 
nadplanowo”.

Tryby wyobraźni urucha-
miał również bohater piosenki 
Roberta Kasprzyckiego „Jestem 
powietrzem” z jego debiutanc-
kiej, wydanej w 1997 roku pły-
ty „Niebo do wynajęcia”. 

„Widzę jak co dzień 
twoich kroków cień, 
gdy przechodzisz 
przez podwórze
zza firanek rzęs nie 

dostrzegasz mnie na-
wet kiedy tkwię przy 
murze
Zanim zamkniesz, 
drzwi zanim znikniesz 
mi w korytarza czar-
nej dziurze
złowię jeszcze raz 
twoich oczu blask, by 
pamiętać jak najdłużej
że jestem powietrzem 
a pereł przed wieprze, 
nie rzucisz na pewno 
nie
że jestem bez sensu jak 
blat od kredensu, nie 
spojrzysz na ciało me”

Cudnie nowoorleańska, 
dixielandowa nuta niesie nam 
smutną historią platoniczne-
go uczucia. W wywiadzie dla 
„Gazety Krakowskiej” Robert 
Kasprzycki mówił: „ W moich 
piosenkach nie brak ironii i au-
toironii. „Jestem powietrzem” 
to kwintesencja swojego sa-
mooglądu.”  Przykład „nerwo-
poezji”, która potrafi zaskoczyć 
nieoczywistą puentą…

 „Widzę jak co dzień twój 
cudowny cień gdy przechodzisz 
koło bramy

zza firanek rzęs nie dostrze-
gasz mnie może boisz się swej 
mamy

konwenanse precz to nie 
moja rzecz lecz jak mam osią-
gnąć Eden

jeśli ona ma lat dwadzieścia 
a ja jutro skończę siedem”
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Wiosna to pobudka dla całej flory i jednocześnie najbardziej 
pracowita pora roku dla każdego ogrodnika. O tej porze roku 
zakwitają drzewa owocowe, krzewy oraz rośliny cebulowe. 
W marcu kwitną między innymi przebiśniegi, krokusy, prymulki 
i forsycje. Kwiecień natomiast to pora kwitnienia żonkili, narcy-
zów, hiacyntów oraz przepięknych magnolii. W maju swój pełny 
rozkwit przeżywają tulipany, pachnące bzy i konwalie. Zatem 

możemy spodziewać się części trzeciej w pełnej odsłonie kwitnie-
nia tulipanów. 
Oprócz ucieszenia naszego oka, należy wykonać trochę ciężkiej 

pracy. Przede wszystkim należy zagrabić i usunąć zanieczyszczenia na 
trawniku (liście , gałązki, suche źdźbła trawy) i grządkach oraz przeprowadzić nawożenie. W trakcie 
trwania zimy w miejscach, gdzie leżały liście, trawa gnije i tworzy tzw. „łyse placki”. Aby uzupełnić 
darń, najlepiej wysiać na nich nowe nasiona traw, wskazane używanie identycznej mieszanki jak 
przy zakładaniu trawnika. Przed tym zabiegiem konieczna może się okazać wertykulacja (nacinanie 
murawy) lub aeracja czyli napowietrzanie. Dlatego uprzednio sprawdzamy czy pod darnią nie po-
wstała warstwa filcu (gęsta warstwa gnijących liści, starych źdźbeł traw i mchu) oraz czy podłoże jest 
wystarczająco przepuszczalne.

Najważniejszym składnikiem mineralnym, jakiego potrzebuje trawnik na wiosnę jest azot który 
poprawia koloryt. Kolejnym znaczącym składnikiem jest fosfor, który wpływa na rozwój systemu 
korzeniowego. Potas natomiast jest stymulatorem zdrowego wzrostu trawy, uodparnia ją na przy-
mrozki, suszę, odbarwienia i choroby. Unikamy nawożenia jednoskładnikowego, gdyż powoduje to 
chwilowe polepszenie a w konsekwencji rozluźnienie darni. Trawy tak dokarmiane są podatne na 
wiele chorób i szkodników.

Wiosną także przycinamy krzewy, prześwietlamy drzewa pestkowe. Pod drzewami, krzewami i na 
grządkach warto rozłożyć kompost. Z grządek powinno się usunąć warstwę starej ściółki, następnie 
glebę spulchnić i przekopać z kompostem.

Warto dowiedzieć się jaką glebę lubią nasze rośliny. Do roślin kwasolubnych należą m.in. borówki, 
różaneczniki (azalie, rododendrony), wrzosy, hortensje. Przeciętna ziemia ma zwykle pH 6-7 czyli za 
dużo dla tego typu roślin. Powinniśmy uzyskać pH gleby na poziomie 3,5 do 5. Zakwaszenie ziemi 
jest także potrzebne dla roślin mniej kwasolubnych takich jak agrest, malina czy truskawki. Dla nich 
najlepszym odczynem gleby jest pH 5,5-6,2.

w praktyce
ANNA MARZEC

cz. 2

Wiosna ach to Ty!

Nadeszła również dobra pora na sadzenie krzewów ozdobnych, róż oraz krzewów owocowych np. 
maliny czy jeżyny. Stanowisko dla róż wybieramy ciepłe, zaciszne i nasłonecznione, ale z kolei nie 
suche i gorące. Tuż po posadzeniu należy obficie podlać. Gleba dla róż powinna być żyzna, prze-
puszczalna i umiarkowanie wilgotna o pH 6-6,5. Glebę zbyt gliniastą należy rozluźnić, mieszając ją 
z pisakiem, żwirem lub przekompostowaną korą.

Sprawdzimy więc jak zakwitną moje tulipany – Do zobaczenia w kolejnym artykule !

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

FOTO: Autorka. Tulipany posadzone jesienią 2018 roku

w otulinie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego – wieś Wandzin.

Składniki mineralne zawarte w HUMUKOMIE:

N - (azot całkowity)
- co najmniej 0,5 % (m/m)
P - (fosfor w przeliczeniu na P2O5)
- co najmniej 0,15 % (m/m)
K - (potas w przeliczeniu na K2O)
- co najmniej 0,5 % (m/m)
zawartość substancji organicznych w s. m.
- co najmniej 20 % (m/m)
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Było jak w radiowej piosence, śpiewa-
nej pod batutą wileńskiego organisty, 

Bronisława Rutkowskiego: 

Wojsko z ćwiczeń powracało, 
Lewa! Lewa! Raz i dwa! 
Przed Gdynią się zatrzymało, 
Lewa! Lewa! Raz i dwa! 

Zarządzono postój pułku. Obiad i odpoczynek. 
Na biwaku, po obiedzie, odpoczywała zało-

ga kuchni polowej. Jej starsze-go kucharza za-
interesowała gromada bocianów, krążąca nad 
jednym i tym samym miejscem. Co było przed-
miotem zainteresowania tych ptaków, mistrz nie 
mógł rozpoznać. Do rozpoczęcia marszu zostało 
jeszcze sporo czasu, a nie-zaspokojona cieka-
wość wzrastała. Zmusiła ona wreszcie kuchmi-
strza do zbadania sprawy na miejscu. 

Był koniec sierpnia. Kuchmistrz, rodem 
z Wileńszczyzny, przejęty kultem bocianów – 
od lat dziecięcych słyszał o sejmikach bocianich 
w tym czasie, pamiętał też o wielkim święcie 
w dniu 25 marca, uważanym za dzień przylotu 
bocianów. Każdy gospodarz na Litwie wydawał 
ucztę w tym dniu, zwaną po litewsku sterka-
wimas. Świętowano przy niej radośnie przylot 
„sterkusa” (bociana), spraszając na ucztę sąsia-
dów i znajomych. 

Pamiętał, że miejsca, w których gnieżdżą 
się bociany, uważa się za szczęśliwe i wszyscy 
starają się zwabić tego skrzydlatego przyjaciela 
domu. Pamiętał hodowane u sąsiadów w kuch-
niach bociany, myszkujące po kątach, ganiające 
za dziećmi, psami, kotami i żyjące ze wszystkimi 
w najlepszej przyjaźni, jak to bywało w słynnym 

z tego na cały powiat oszmiański Tenczynie, ma-
jątku Leonarda Wołczaskiego, leżącym przy dro-
dze ze Smorgoń do Krewa, tuż koło unickiego 
kościoła Suckow.

Przed domem mieszkalnym na klombie, 
na dwumetrowym słupie zbudowano ogrom-
ne gniazdo bocianie, do którego dzieci pana 
Wołczaskiego dostawały się bez trudu po dra-
binie, pieszcząc i karmiąc w gnieździe małe bo-
cianięta, ku wielkiej radości starych bocianów, 
uważających cały dwór z ludźmi i zwierzętami za 
swój własny i wracających tutaj co roku z zimo-
wej egipskiej podróży.

BOCIANIE
GNIAZDO
KAROL O. BORCHARDT

Zbliżała się jesień i bociany zbierały się do 
odlotu. Kucharz wiedział o tym dobrze. Ruszył 
w ich kierunku. Dotarł na ukrytą za łozami łąkę. 
Bociany uniosły się i odleciały, z wyjątkiem jed-
nego. Leżał nieruchomo na trawie. Kucharzowi 
przypomniały się wiele razy słyszane w dzie-
ciństwie opowiadania o tym, że bociany przed 
odlotem zabijają słabe, niezdolne według opinii 
bocianiej starszyzny do długiego lotu do Afryki.

Czy leżący przed nim bocian został zabity 
przez współbraci, czy też zaniemógł sam – tej 
zagadki kucharz nie rozwiązał. Z natury bardzo 
praktyczny, widząc długie skrzydła bocianie, oce-
nił ich przydatność do podmiatania śmieci przy 
płytach kuchennych w koszarach. Nie mając przy 
sobie noża, zabrał bociana i wrzucił go do pojem-
nika przy ruchomej kuchni polowej.

Pułk stacjonował w miejscowości niezbyt od-
ległej od Gdyni. W koszarach podczas porząd-
kowania kuchen polowych kucharz wydobył 
z pojemnika nie-żywego bociana, zaniósł go do 
kuchni i położył w kącie.

Następnego dnia szef wchodząc do kuchni za-
uważył, że bocian zniknął. W każdym razie nie 
leżał tam, gdzie go zostawił. Po chwili zobaczył 
go stojącego przy kuble i usiłującego znaleźć 
w nim coś do zjedzenia. Z powodu cudownego 
zmartwychwstania bociana radość kucharza była 
wielka, a spotęgowała się jeszcze bardziej, gdy 
bocian bez oznak strachu podszedł do swego 
zbawcy, dając mu niedwuznacznie do zrozumie-
nia, by go nakarmił.

Przygotowanie porannego posiłku dla żołnie-
rzy dało okazję do nakarmienia bociana z nikłym 
– ale jednak – uszczerbkiem dla batalionu. Po 
kilku godzinach ptak poczuł się panem w kuchni 
i nie przepuścił żadnej okazji, by się posilić czym-
kolwiek, co się znalazło w zasięgu jego dzioba. 
Obiad dał sposobność poznajomienia się bociana 
z piechurami. Podchodził do każdego z osobna, 
pozwalał się gładzić i nie było wątpliwości, że 
obie strony są zachwycone. Tak było przez kil-
ka dni. Pomimo że obopólne sympatie wzrosły, 
to jednak wynikła komplikacja: bocian zabierał 
wojakom mięso.

Sprawa z błahej urosła do urzędowej. Bocian 
został przedstawiony pułkownikowi. Przez puł-
kownika – Ministerstwu Spraw Wojskowych, co 
prawda tylko na papierze, ale z wnioskiem o ze-
zwolenie wciągnięcia bociana na listę żołnierską 
– dla przyznania mu pełnej racji żywnościowej.

Tak więc, za zgodą Ministerstwa Spraw 
Wojskowych, latające stworzenie stało się pie-
churem i rzecz najważniejsza – zrozumiało, że 
ma przyznane racje żywnościowe i że przyjaciół 
nie wypada pozbawiać najsmaczniejszych ką-
sków, jeśli ich sami nie ofiarują. Po kilku tygo-
dniach stwierdzono niezaprzeczalnie, że bocian 
wyznaje się w szarżach i zakresach ich władzy. 
W koszarach czuł się jak w swoim gnieździe, tyle 
że nie sypiał w łóżku, tylko w izbie żołnierskiej, 
i nie czyścił broni, chociaż bardzo pilnie asysto-
wał przy tej czynności. 

Nagle żołnierze bocianiego pułku zauważyli, 
że zaczęły ginąć guziki, naboje, scyzoryki, nie-
kiedy widelce. 

Niewyjaśniona sprawa trwała do momentu, 
aż jeden z piechurów, zajęty przyszywaniem gu-
zików, ujrzał ze zdumieniem przygotowany do 
przyszycia guzik w... dziobie pilnie mu asystu-
jącego bociana. Żołnierz zastosował główną za-
sadę dżentelmena: udał, że tego nie widział, jak 
się nie widzi rzeczy niestosownych. Siedział nie-
ruchomo, jak zamurowany. Bocian „odwrócił się 
na pięcie” i wolno wymaszerował z żołnierskiej 
izby. Piechur szybko podążył za swym guzikiem. 
Za drzwiami zobaczył swego przyjaciela unoszą-
cego się w powietrzu. Bocian wylądował na sta-
rym gnieździe na jednym z budynków w pobli-
żu koszar. Od tego dnia, gdy zabrakło któremuś 
z żołnierzy guzików, naboi, klamry, innymi słowy 
– wszystkiego, co mocno błyszczy, koledzy orga-
nizowali dla bociana w izbie żołnierskiej przyję-
cie, karmiąc go bocianimi przysmakami i pilnu-
jąc, by nie wyszedł za wcześnie i nie przeszkodził 
w odzyskaniu poszkodowanemu eksponatów 
z bocianiego muzeum. 

Ku wielkiej uciesze pułku okazało się, że 
bocian uwielbiał ćwiczenia: musztrę, zwroty, 
a zwłaszcza marsze. Po kilku tygodniach oriento-
wał się w nich lepiej od niejednego rekruta, usta-
wiając się zawsze bezbłędnie. 

Na dłuższy przemarsz bocian wyruszył razem 
z batalionem. Początkowo maszerował obok ofi-
cera, następnie przed nim, a potem odszedł na 
bok i pilnie lustrował przesuwających się przed 
nim żołnierzy. Odrabiał potem tę odległość, lecąc 
tuż nad ich głowami. Najbardziej lubił, gdy cały 
pułk defilował przed nim. Od pułkownika do naj-
młodszego rekruta – nikt nie miał wątpliwości, że 
bocian należy do pułku, a pułk do bociana. Gdy 
nie było wielkiego mrozu, nie mówiąc o odwilży, 
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bocian wyrywał się ze swej ciepłej kuchni, by 
uczestniczyć w marszach. 

Przyszła wiosna. Wróciły inne bociany. Pułk 
z niepokojem obserwował swego ulubieńca. 
Bocian przyglądał się przylatującym współple-
mieńcom, nie zdradzając jednak ochoty do zmia-
ny swego obecnego, żołnierskiego, stanu na 
ptasi.

Ćwiczenia marszowe, dawniej uciążliwe, teraz 
stały się dla piechurów pra-wie rozrywką dzię-
ki akrobatycznym popisom bociana. Cały pułk 
twierdził, że bocian doskonale zdaje sobie spra-
wę ze swego postępowania i stara się odwdzię-
czyć za okazywane mu serce. Ba! Znał nie tylko 
szarże, ale nawet osobiście każdego żołnierza. 
Wiedział, jakie podczas ćwiczeń po każdym roz-
kazie następują ewolucje. Umiał zająć taką pozy-
cję, by widzieć dokładnie cały maszerujący przed 
nim pułk. Kuchnię uważał za swoje stałe miejsce 
pobytu, a kucharza – pierwszego człowieka uj-
rzanego po przebudzeniu – chyba za rodziciela.

Zbliżało się Święto Morza. Pułk miał wziąć 
udział w wielkiej defiladzie w Gdyni. Szykowano 
się do niej odpowiednio. Duszą tych przygoto-
wań był bocian, nie odstępujący podczas ćwiczeń 
pułkownika ani na krok. Szeptano, że pułkownik 
asystuje bocianowi – ponieważ jednakowo już 
się orientują we wszystkich ewolucjach związa-
nych z paradą, na której ma wystąpić pułk.

Nareszcie nastał oczekiwany dzień. Pułk wy-
ruszył do Gdyni. Wszyscy, od pułkownika poczy-
nając, byli ciekawi, jak podczas defilady zachowa 
się bocian. 

W marszu do Gdyni bocian wytrwale lustrował 
każdego piechura. Następnie leciał nad wszystki-
mi batalionami. Stawał z boku przed pułkowni-
kiem, za którym przesuwał się roześmiany pułk, 
defilując paradnym krokiem pod okiem bociana. 

Gdynia! Pułk zbliżał się do trybuny. Bocian, 
chcąc zobaczyć, jak wygląda miejsce parady, 
wzniósł się nad pułkiem wyżej niż zazwyczaj. 
Przyśpieszył swój lot i wylądował kilkanaście kro-
ków przed pułkownikiem. Stanął na czele swego 
pułku i przemaszerował przed trybuną jak przy 
komendzie: „Na prawo patrz!” Duma rozpiera-
ła cały maszerujący w ślad za bocianem pułk, 
powiadomiony podawaną z ust do ust wieścią. 
Gdynia oszalała! Biła brawo! Po przedefilowaniu 
przed trybuną bocian jak zwykle stanął z boku, 
przyjął defiladę, a potem uniósł się w powietrze, 
ogarniając skrzydłami swój pułk1.

*
Trzysta sześćdziesiąt pięć lat przed opisaną de-

filadą z funduszów ostatniego z Olgierdowiczów, 
króla polskiego Zygmunta Augusta, i pod jego 
opiekuńczym okiem, kończono w Elblągu budo-
wę pierwszego okrętu polskiego. Galeonu, co 
miał się zwać „Smokiem”.

Budowano od 8 czerwca 1570 roku do 15 
marca 1572. Okręt ten miał zapoczątkować za-
projektowaną przez tego króla fotę polską. Król 
osobiście zajmował się i interesował tą budową, 
posyłając na nią pieniądze. 

Prawdopodobnie królowi, wnikającemu 
w każdy szczegół budowy okrętu i w nazwy po-
szczególnych jego części, nie podobało się, że 
górujące nad całym okrętem i tak ważne dla 
jego bezpieczeństwa miejsce, z którego żeglarze 
mieli wypatrywać odkrywające się lądy czy zbli-
żającego się nieprzyjaciela, ma nosić niemiecką 
nazwę Mastkorb lub Marskorb. Chodziło o kosz 
na „czubku” masztu. Kosz masztowy, w skrócie 
Mars. 

Król Zygmunt August, żywo mając w pamię-
ci gniazda skrzydlatych opiekunów zamków, 
dworzyszcz i chat na Olgierdowych ziemiach, 
kazał przemienić obcą nazwę Mars na rodzimą: 
„bocianie gniazdo”2, znaną wyłącznie polskiej 
Marynarce Wojennej i Handlowej.

1 Bocian przebywał w I Morskim Pułku 
Strzelców do 1939 roku. Ten fakt podał do wia-
domości Edward Obertyński w telewizyjnej 
„Panoramie” w dn. 17 X 1986 roku. (Przyp. red.)

2 Oficjalne jednak współczesne nazewnictwo 
morskie uznaje za jedynie poprawne nazwy: 
mars i saling. (Przyp. red.)

Książka jest dostępna w księgarni inter-
netowej wydawnictwa Bernardinum: 

www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA   BEATA GROEN
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Podstawą jest kruche ciasto:
Do 0,5 kg mąki dodajemy sól, 200 g masła i dokładnie siekamy nożem. Wbijamy 1 jajo i 1 żółtko 
i szybko zagniatamy ciasto, które należy schłodzić w lodówce. 
Foremkę lub naczynie do tarty posmarować masłem, ciasto rozwalkować, dokładnie wylepić formę, 
ponakłuwać widelcem i zapiec w nagrzanym piekarniku przez ok. 5-7 min. 
(podane składniki wystarczą na 2 tarty) 

Nadzienie:
300 ml śmietany 18%, 3 całe jaja, solidną porcję posiekanych, świeżych liści szpinaku, wyciśnięty 
ząbek czosnku, 1/2 kostki sera feta, małe opakowanie błękitnego pleśniowego sera, pieprz, zioła 
np. prowansalskie. Soli odrobinę albo wcale z uwagi na sery. Wszystkie skladniki połączyć, wylać na 
zapieczony spód. Piec ok. 20 min. Wyjać na chwilkę posypać serem mozzarellą, ugotowane 3 jaja 
przekroić na pół, ułożyć na tarcie, ponownie włożyć do piekarnika i piec jeszcze przez chwilkę.
Przed podaniem posypać szczpiorkiem. 

SMACZNEGO! 

Można ją podawać w święta i na co dzień, rano i wieczorem, na słono albo słodko, z mięskiem, 
ale lepiej bez :)

Jest daniem łatwym, szybkim i pysznym.

Tarta serowo-szpinakowa
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Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam z za-
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Okładka: Mozaika złożona z 850 zdjęć z historii Kom-Eko.

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

EKOGADKA NR 7 - WIOSNA 2019 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 pierwszym kwartale 2019 roku jubileusze:

10-lecie
pracy w KOM-EKO:

Robert Buczek, Marek Wrzyszcz

15-lecie
pracy w KOM-EKO:

Arkadiusz Dudek

20-lecie
pracy w KOM-EKO:

Jacek Biskup

25-lecie
pracy w KOM-EKO:

Adam Góźdź, Zenon Karasiński
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