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Szanowni Czytelnicy!

To pewne. Wakacje już w pełni. Rozdokazywane ponad miarę słońce my-

lić się nie może. 

My tymczasem prezentujemy Państwu kolejny numer EKOgadki. Mamy 

nadzieję, że jego lektura umili Państwu wolne chwile.

Czym zaskoczymy tym razem? W czas, kiedy wielu z nas sezonowo od-

nawia swój kontakt ze sportem, choćby odbijając piłkę na plaży, propo-

nujemy rozmowę z najlepszym siatkarzem wszechczasów. Tym, którzy 

latem poszukują kontaktu z przyrodą – opowieści o dzikich zwierzętach, 

które zwykły zapuszczać się w pobliże naszych domostw. Kto latem 

zwykł przemierzać zabytkowe uliczki, odkryje z nami sekrety lubelskiego 

śródmieścia. Jak zwykle przedstawimy Państwu tych, którzy uwiedli nas 

swoją pasją. Miłej lektury.
Zarząd Kom-Eko S.A.

POLECAMY:
Jeleniowate
str. 52

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 drugim kwartale 2019 roku jubileusze:

10-lecie
pracy w KOM-EKO:

Joanna Przychodzeń

15-lecie
pracy w KOM-EKO:

Bożena Kołtunik, Agata Rakowska

20-lecie
pracy w KOM-EKO:

Adam Przystupa

25-lecie
pracy w KOM-EKO:

Dariusz Wójcik
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kwiecień 2019  Poszukując nowych form i mediów pozwalających na poszerzenie 
spektrum działań promujących postawy proekologiczne KOM-EKO na-
wiązało współpracę z miesięcznikiem Lubelski.pl. To nowy magazyn 
lifestylowy obecny w dobrych lubelskich restauracjach, kawiarniach, 
renomowanych salonach urody, nowoczesnych klinikach i instytucjach 
kultury.

11 maja 2019 Firma KOM-EKO wsparła finansowo wyjazd na Mistrzostwach Świata 
WFF FIT KIDS & AEROBIC FITNESS dwójki uczennic zaprzyjaźnionej 
Szkoły Podstawowej nr 48 w Lublinie wraz z trenerem.  W konkuren-
cji duetów sponsorowane przez nas zawodniczki zajęły 5 miejsce na 
świecie.

14 maja 2019 W przededniu „Dnia Polskiej Niezapominajki”, którego celem jest po-
pularyzowanie wiedzy o ochronie środowiska i popularyzowanie pięk-
na rodzimej przyrody, w Szkole Podstawowej Specjalnej im. Janusza 
Korczaka nr 26 w Lublinie rozstrzygnięto ekologiczny konkurs „Upcykling 
czyli drugie życie opakowań”, którego sponsorem była firma KOM-EKO.

4 czerwca 2019  Spółki KOM-EKO i EKOLAND przy wsparciu firmy Ekorum są orga-
nizatorami konferencji regionalnej „Optymalizacja kosztów gospodarki 
odpadami”, która zgromadziło blisko 200 gości reprezentujących samo-
rządy województwa lubelskiego i przedsiębiorców. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objął Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent 
Miasta Lublin oraz Burmistrz Miasta Kraśnik. Uczestnicy konferencji 
mieli okazję wysłuchać interesujących referatów koncentrujących się na 
próbie zdefiniowania źródeł wzrostu kosztów systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi oraz propozycjach ich optymalizacja w warun-
kach postępujących zmian prawnych.

czerwiec 2019 KOM-EKO wspiera organizację Festynu Rodzinnego „Wspólnota 
to Ty i ja” organizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Parafii 
„Poczekajka”.

Minione tygodnie to przede wszystkim ogrom codziennej,

efektywnej, choć nie zawsze efektownej pracy,

ale również kilka wartych przypomnienia zdarzeń:

Kalendarium
Kom-Eko

Z udziałem przeszło 200 gości odbyła się 
4 czerwca w Lublinie konferencja regionalna 
„Optymalizacja kosztów gospodarki odpadami”. 
Jej inicjatorami i organizatorami były firmy KOM-
EKO, EKOLAND przy wsparciu firmy Ekorum. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem objął 
Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent 
Miasta Lublin oraz Burmistrz Miasta Kraśnik. 
Partnerami głównymi konferencji były firmy 
WENDE Recyclingtech oraz SIGMA oferujące roz-
wiązanie technologiczne w zakresie przetwarza-
nia odpadów. 

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać 
interesujących referatów koncentrujących się na 
próbie zdefiniowania źródeł wzrostu kosztów 
systemu gospodarowania odpadami komunalny-
mi oraz propozycjach ich optymalizacja w wa-
runkach postępujących zmian prawnych.  

Reprezentujący Urząd Marszałkowski dy-
rektor Janusz Bodziacki przedstawił aktual-
ny stan gospodarki odpadami komunalnymi 

w województwie lubelskim zwracając uwagę na 
systematyczny wzrost odbieranych odpadów 
oraz osiągnięcie na poziomie województwa wy-
maganych poziomów recyklingu i redukcji masy 
składowanych odpadów. Grzegorz Uliński, kie-
rownik Wydziału Inspekcji WIOŚ Lublin zwrócił 
uwagę na zmiany prawne dotyczące funkcjono-
wania i uprawnień inspekcji ochrony środowiska. 
Doświadczenia związane z wdrożeniem na tere-
nie Lublina nowego systemu selektywnej zbiór-
ki odpadów zaprezentowała uczestnikom kon-
ferencji dyrektor Marta Smal-Chudzik kierująca 
Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta 
Lublin. Wiedzą o aktualnych i planowanych zmia-
nach prawnych mających bezpośredni wpływa 
na wzrost kosztów systemu gospodarowania od-
padami dzieliła się z gośćmi konferencji dr hab. 
Anna Haładyj prof. KUL. 

Efekty zmian systemu selektywnej zbiórki od-
padów z punktu widzenia przedsiębiorcy przed-
stawił wiceprezes KOM-EKO Ireneusz Zimoch, 

  Konferencja
„Optymalizacja kosztów 
gospodarki odpadami”
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wskazując na znaczący wzrost kosztów logi-
stycznych związanych z odbiorem nowych frakcji 
odpadów oraz konieczność doczyszczania zbie-
ranych selektywnie odpadów wobec wysokich 
wymogów jakościowych recyklerów. Zwrócił on 
również uwagę, iż wyższe koszty selektywnej 
zbiórki nie są kompensowane przez zwiększo-
ne przychody od recyklerów, oraz konieczność 
ponoszenia przez wytwórców opakowań części 
kosztów zagospodarowania odpadów w ramach 
rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Na 
rosnące koszty funkcjonowania instalacji prze-
twarzających odpady oraz praktyczne aspekty 
selektywnej zbiórki odpadów, ze szczególnym 
uwzględnieniem funkcjonowania PSZOK zwró-
cił uwagę w swoim wystąpieniu członek zarządu 
EKOLAND Wojciech Wojtaszek. 

W kolejnym referacie reprezentujący firmę 
proGEO Andrzej Krzyśków zwrócił uwagę, na 
fakt drastycznego wzrostu cen zagospodarowa-
nia frakcji kalorycznych, co spowodowane jest 
brakiem mocy przerobowych instalacji przy jed-
noczesnym zakazie składowania odpadów o ka-
loryczności powyżej 6 MJ/kg. Fakt ten, podob-
nie jak wzrost kosztów dostosowania instalacji 
przetwarzających odpady do wymogów BAT, 
wymogów dot. ochrony ppoż., magazynowania 
odpadów, monitoringu wizyjnego i zabezpiecze-
nia roszczeń, wpływa bezpośrednio na wzrost 
kosztów ponoszonych przez samorządy i miesz-
kańców. Próbą odpowiedzi na bolączki w zakre-
sie zagospodarowania frakcji kalorycznej były 
wystąpienia reprezentującego Cemex Henryka 

Radelczuka, który zaprezentował m.in. projekt 
budowy zasilanej fakcją kaloryczną Elektrowni 
Chełm, oraz Norberta Skibińskiego prezentują-
cego know-how grupy Veolia w zakresie małych 
ciepłowni  opalanych paliwem alternatywnym, 
dedykowanych dla gmin. 

Zwieńczeniem udanej konferencji był panel 
dyskusyjny poświęcony optymalizacji kosztów 
gospodarowania odpadami z punktu widzenia 
gmin i przedsiębiorców oraz uzyskaniu wymaga-
nych poziomów odzysku i recyklingu, zagospo-
darowaniu frakcji kalorycznej oraz implementacji 
zmian prawnych.
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Z sali gimnastycznej na 
mistrzostwa świata.

Rolą przyjaciół jest nieść 
pomoc. Kiedy więc w poło-
wie kwietnia dyrektor za-
przyjaźnionej z KOM-EKO 
Szkoły Podstawowej nr 
48 im. Józefa Piłsudskiego 
w Lublinie pani Henryka 
Olszak zwróciła się  
z nieśmiałym zapytaniem 
o wsparcie finansowe wyjazdu 
dwóch uczennic na mistrzostwa świata  
w fitness, które miały odbyć się w Budapeszcie, 
odpowiedź mogła być tylko jedna. Pomagamy. 

Mieliśmy świadomość, iż szkoła, która ob-
darzyła nas mianem swojego przyjaciela, jest 
szkołą promującą zdrowie, ale informacja 
o zawodach rangi mistrzostw globu, była za-
skoczeniem. Od słowa do słowa, okazuje się, 

iż zaszczyt reprezentowania 
Polski w zawodach WFF FIT 
KIDS & AEROBIC FITNESS 
przypadnie dwóm uczen-
nicom klasy VB: Izabeli 
Błaszczuk i Alicji Świdrak. 
Za tajemniczo brzmiącym 
terminem kryje się połą-

czenie kilku dyscyplin: gim-
nastyki, akrobatyki, aerobiku 

i tańca. 
Z niecierpliwością czekamy na 

wieści z Budapesztu. Trzymamy kciuki.
W niedzielny poranek 12 maja, równo o 8:00 

na telefonie ląduje sms od pani dyrektor: „Wyniki 
dziewcząt: Ala 6, Iza 9, duet 5 na Mistrzostwach 
Świata w Budapeszcie. Jestem z nich bardzo 
dumna. Pozdrawiam serdecznie.”. Odpisuję: 
„Wspaniałe wyniki. Gratulacje. Jak dla mnie, hi-
storia jak z bajki”. 

Niespodziewany sukces.
Tak właśnie myślę. Historia jak z bajki, hi-

storia jak z hollywoodzkiego filmu. Dziewczynki 
trenujące gimnastykę pod okiem swojego na-
uczyciela na szkolnej sali gimnastycznej jadą 
na mistrzostwa świata a tam, w rywaliza-
cji z rówieśnikami na co dzień trenującymi 
w specjalistycznych sekcjach, są bliskie zdo-
bycia medalu. Kiedy przeszło dwa tygodnie 
później spotykamy się bohaterami tej historii,  
w rozmowie z trenerem młodych gimnastyczek 
panem Arkadiuszem Zingerem pytam o drogę, 
która zaprowadziła ich do Budapesztu.

„Pomysł na gimnastykę powstał w głowie   
pani dyrektor bodajże w 2007 roku. Zostałem 
zatrudniony z takim postanowieniem, że troszkę 
„rozruszam” i wypromuję gimnastykę.” – wspo-
mina – „Sam byłem ciężarowcem, ale na stu-
diach gimnastyka nie sprawiała mi żadnych pro-
blemów. Koledzy wręcz mówili „wyjdź Arek, nie 
przeszkadzaj, bo nam zawyżasz poziom”. Jestem 
jednak człowiekiem, który jeśli się w coś zaan-
gażuje, to pochłania mnie to po prostu całego. 
Próbowaliśmy, ćwiczyliśmy kilka lat i trafiliśmy 
na wyjątkowe dwie dziewczynki, które mają ku 
temu predyspozycje i bardzo są zaangażowane.”

Towarzysząca nam pani dyrektor Henryka 
Olszak zauważa: „Kol. Arkadiusz to nauczyciel 
z pasją, oddający wiele serca, czasu i poświęce-
nia uczniom. Własnym autorytetem i przykładem 
osobistym motywuje dziewczęta do ciężkiej pra-
cy = treningu. Kiedy spotkaliśmy się dwadzieścia 
lat temu - po wielu latach, bo znaliśmy się dużo 
wcześniej, zapytałam, czy chciałby rozpocząć 
pracę i zacząć promować gimnastykę sportową 
w naszej szkole, którą zawsze lubiłam. Kolega 
zastanowił się, podjął decyzję szybko i rozpoczął 
się nabór dla chętnych dziewcząt i chłopców na 
pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach tzw. 
„godzin KN” – bezpłatnie prowadzonych przez 
nauczyciela…, ale nie myślałam, że doczekam aż 
takiego sukcesu…”

O zawodach, które otworzyły im drogę na mi-
strzostwa świata, jak sami przyznają, dowiedzieli 
się trochę przypadkowo. Dotąd Ala i Iza mierzy-
ły się z rówieśniczkami w Lublinie, czy podczas 
rywalizacji międzywojewódzkiej w Siedlcach. 
Właśnie tam usłyszeli o zawodach w Gdańsku. 
„Pojechaliśmy. Chcieliśmy się tylko przyjrzeć 
i zobaczyć jak to wyjdzie, a okazało się, że 

Oderwać się od ziemi
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Niezwykły sukces młodych gimnastyczek
- ze szkolnej sali gimnastycznej na mistrzostwa świata!

ADAM PRZYSTUPA
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A nasze gimnastyczki, to dziewczynki, które 
mają świadectwa z wyróżnieniem, tzw. biało
-czerwonym paskiem.” 

Chłonę radosną opowieść. Obok nas na rozłożo-
nej, na parkiecie ścieżce gimnastycznej ćwiczą Ala 
 i Iza. Chwila skupienia. Charakterystyczna syl-
wetka, proste plecy, obciągnięte palce u stóp. 
Jeszcze chwila. Krótki rozbieg i… obrót w powie-
trzu. Z zazdrością - choć wiem, że to brzydkie 
uczucie – oglądam, jak demonstrują niedostęp-
ną dla większości dorosłych umiejętność ode-
rwania się od ziemi…

Dziewczynki ćwiczą trzy razy w tygodniu. 
Trening trwa półtorej godziny. Kiedy pytam, skąd 
u nich pomysł na gimnastykę, okazuje się, że 
nie od razu trafiły pod skrzydła trenera. Zajęcia 
cieszą się tak wielką popularnością, iż brakuje 
miejsc. Ala, o której pani dyrektor mówi, iż zwy-
kła wchodzić do szkolnej świetlicy siadając „na 
dzień dobry” w szpagacie, kontakt ze sportem 
rozpoczęła od zgoła innej dyscypliny: „To stało 
się przypadkiem. Po prostu chciałam chodzić na 
gimnastykę, ale nie było już miejsc. Zaczęłam 
więc ćwiczyć tu w szkole karate. Pan Arek, nasz 
trener, zobaczył kiedyś jak na tych zajęciach wy-
konuję szpagaty i stanie na rękach, i sam mnie 
zaprosił na treningi”. Podobnie było w przypad-
ku Izy: „Na początku zaczęłam chodzić na ba-
let. Później chciałam chodzić na gimnastykę, 
ale tak jak w przypadku Ali nie było wolnych 
miejsc. Pani Małgosia, z która miałam zajęcia  

z wychowania fizycznego powiedziała panu Arko-
wi, że mam jakieś predyspozycje i tak to się zaczę-
ło. Potem razem z Alą zaczęłyśmy coraz ciężej pra-
cować i w ten sposób znalazłyśmy się w Gdańsku  
i Budapeszcie”. Obie podkreślają, że nie spo-
dziewały się sukcesów. Początkowo chciały po 
prostu chodzić na gimnastykę. Pytane o tre-
nera z uśmiechem powtarzają „wymagający”, 
podkreślając jednocześnie życzliwość i miłą 
atmosferę na treningach. W rozmowie nie za-
pominają o rodzicach, równie zaskoczonych 
sukcesem, którzy mobilizują do ćwiczeń, po-
magają, kupują stroje, jeżdżą na każde zawo-
dy. Kiedy pytam o mistrzostwa w Budapeszcie 
Izabela rozbraja mnie szczerym stwierdze-
niem „Raczej się nie stresowałam. Wiedziałam, 
że mamy wszystko dobrze wypracowane  
i sobie poradzimy. Myślę, że nam dobrze poszło”. 

Przed dziewczynkami kolejne treningi, kolej-
ne zawody. „Myślę, że na przyszyły rok będzie-
my dużo bardziej bogatsi w wiedzę, w związku 
z czym liczymy, ze dziewczynki będą się dalej 
rozwijały i osiągały jeszcze lepsze wyniki. Ich 
zaangażowanie jest tak olbrzymie…” – mówi 
Arkadiusz Zinger. 

Kiedy kończymy rozmowę, dziewczynki w ci-
szy, nie ponaglane przez nikogo sprzątają ścież-
kę gimnastyczną. Na kolejnym treningu jeszcze 
raz oderwą się od ziemi…

dziewczynki są przygotowane na takim pozio-
mie, że wygrały Debiuty Fitness FIT – KIDS & 
FITNESS AEROBIC - konkurencję dla osób, które 
startują po raz pierwszy. Izabela Błaszczuk za-
jęła tam pierwsze, a Alicja Świdrak drugie miej-
sce w swojej kategorii wiekowej. W duecie zaję-
ły trzecie miejsce. Dzięki temu, następnego dnia 
mogły wystąpić w mistrzostwach Polski i tam za-
jęły 4 miejsce w kategorii Fitness DUET 9-11,5 
lat. To była przepustka na mistrzostwa świata” 
– wyjaśnia pan Arkadiusz Zinger. 

Łzy radości.
Na mistrzostwach świata dziewczynki sięga-

ją po wysokie piąte miejsce w kategorii 10-11 
lat. Ich postawa dla wszystkich była mocnym 
zaskoczeniem. „Kilka dziewczynek mocno płaka-
ło, bo nasze zajęły miejsca, na które liczyli inni. 
Inni uprawiają tą dyscyplinę od lat. My, dopiero 
zdobywamy szlify, uczymy się” opowiada trener 
naszych debiutantek i widać jak na jego twarzy 
maluje się wzruszenie. „Emocje były olbrzymie, 
chociaż szczerze mówiąc, na mistrzostwach 
Polski chyba były większe. To było tak duże za-
skoczenie, że nawet teraz, gdy o tym mówię, te 
emocje wracają. Płakaliśmy właściwie wszyscy. 
Pierwszy raz po tylu latach miałem łzy w oczach.”

Łez nie wstydziła się też pani dyrektor: 
„Przyznaję się, łzy mi pociekły. Też się popła-
kałam, chociaż byłam tu na miejscu, a kolega 
informował mnie o wszystkim poprzez aplikację 

w telefonie. Kiedy dostałam informację o suk-
cesie dziewczynek, to po prostu nie wierzyłam. 
Niesamowite przeżycie. Duża wdzięczność dla 
rodziców, którzy sponsorowali ten pierwszy wy-
jazd do Gdańska. Gdy zaś idzie o mistrzostwa 
świata, jestem wdzięczna Naszemu Przyjacielowi 
– firmie KOM-EKO, że sfinansował ten wyjazd. 
Dziękuję pięknie, z głębi serca, w imieniu wła-
snym, dziewczynek, nauczyciela i rodziców.”

Wizytówka szkoły.
Rozmawiamy na sali gimnastycznej. 

Zwyczajowa nazwa obiektu, w którym zwykle 
przeprowadza się lekcje wychowania fizycz-
nego, w Szkole Podstawowej nr 48 im. Józefa 
Piłsudskiego w Lublinie, znaczy coś więcej. Pod 
okiem pana Arkadiusz Zingera gimnastykę ćwi-
czy około 30 dziewcząt. Ich występy są co roku 
ozdobą uroczystego podsumowania pierwsze-
go semestru. Na pokazy akrobatyczne sekcji 
gimnastycznej przychodzą wówczas licznie całe 
rodziny. „To taka nasza tradycja, a nasze gim-
nastyczki na co dzień i od święta są wizytów-
ką szkoły” – podkreśla pani dyrektor Henryka 
Olszak – „W szkole promującej zdrowie, sta-
wiamy na aktywność fizyczną i zdrowie psy-
chofizyczne dzieci. Można rzec, że towarzyszy 
nam motto: „Ruch jest drzwiami do edukacji”. 
Dziecko, które zażywa ruchu, to dziecko zdro-
we, dziecko, które ma dotleniony mózg, które 
jest radosne, lepiej się uczy, lepiej funkcjonuje.  FO
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Czym się różni słucha-
nie płyty analogowej od 
kompaktowej?

Przede wszystkim 
brzmieniem. Płyta ana-
logowa pozwala w jakiś 
szczególny sposób uczest-
niczyć w słuchanej muzyce. 
Do tego dochodzi cały rytuał 
związany ze zmianą strony pły-
ty, jej pielęgnacją, przecieraniem. 
Żona, która kupiła mi w tym celu białe 
rękawiczki, śmieje się, że podchodzę do tych płyt 
jak chirurg. Dzieci mam już dorosłe, ale kiedy 
zobaczyły jak przyniosłem do domu gramofon, 
spytały, gdzie jest pilot? A pilota nie ma i w tym 
jest też urok. Kocham muzykę słuchaną z winyli. 
Kiedyś zbierałem te płyty a potem człowiek się 
zachłysnął kompaktem. Część z kolekcji rozda-
łem, część się zagubiła. Przez kilka lat w ogóle 
nie miałem „czarnych płyt”. 

Pamięta pan swoją pierwszą płytę 
winylową?

Wydaje mi się, że to był dwupłytowy album 
Tadeusza Nalepy. Potem gdzieś przepadł, ale 
teraz znów kupiłem sobie tę płytę. Zapłaciłem 
dużo pieniędzy, ale mówię „trudno, od tego 
zaczynałem”. Z takich ważniejszych zakupów 
z tamtych czasów pamiętam też płytę Iron 

Maiden. Pojechaliśmy z kole-
gą do Warszawy i staliśmy 
w kolejce z pół dnia i pół 
nocy.  Połowa lat osiem-
dziesiątych. Mieliśmy po 
naście lata. Miałem dar-
mowe bilety, bo chodziłem 

do szkoły kolejowej. Innym 
razem z kolegą, który słuchał 

Republiki pojechaliśmy po ich 
płytę do stolicy. Kupiliśmy. Gdy 

wracaliśmy, płyta leżała w przedziale na 
górnej półce bagażowej. Wysiedliśmy w Lublinie, 
płyta pojechała do Chełma. 

Po latach wrócił pan do winyli…
Jakieś pięć czy siedem lat temu mój przyja-

ciel, z którym razem jeździmy motocyklami, za-
czął słuchać winyli. Pewnego dnia przyniósł mi 
gramofon. Stary polski gramofon i trzy płyty: 
Drupiego, Bajm i Dire Straits. Mówi „masz”. Ja na 
to „Nie chcę, bo jak zacznę słuchać to się zara-
żę”. Mówi „Bierz, mam te płyty podwójne, a gra-
mofon kupiłem lepszy. To prezent”. Podłączyłem, 
przesłuchałem i mówię – coś w tym jest. Tylko 
pech chciał, że po trzech dniach gramofon się ze-
psuł. Potem długo się zbierałem, aż patrzę ktoś 
w sieci sprzedawał tanio gramofon. Pojechałem, 
kupiłem i tak się zaczęło. Dziś sprzęt mam już 
dosyć fajny, wzmacniacz Scotta 440T, piękne 

NASZE PASJE

TYLKO 
CZARNA 
PŁYTA
O pasji kolekcjonowania płyt winylowych i radości
z odkrywania muzyki - rozmawiamy z Maciejem Iśtokiem,
pracownikiem Zakładu Wywozu Odpadów.
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Dzień Polskiej Niezapominajki to coroczne, obchodzone 15 maja święto, którego celem jest popu-
laryzowanie wiedzy o ochronie środowiska i popularyzowanie piękna rodzimej przyrody. Jego inicja-
torem w 2002 był niezapomniany redaktor Andrzej Zalewski, twórca audycji „Ekoradio” nadawanej 
na falach Programu I Polskiego Radia. 

W przededniu „Dnia Polskiej Niezapominajki”, 14 maja 2019 roku w Szkole Podstawowej Specjalnej 
im. Janusza Korczaka nr 26 w Lublinie rozstrzygnięto ekologiczny konkurs „Upcykling czyli drugie ży-
cie opakowań”. Zadaniem uczestników było stworzenie jak najciekawszej zabawki metodą upcyklingu. 

Konkurs, w którym wzięli udział uczniowie lubelskich szkół podstawowych objęty był patronatem 
KOM-EKO. Cieszymy, iż nasza firma mogła nagrodzić trud i zaangażowanie laureatów. 

Dziękujemy organizatorom za piękny prezent w postaci wykonanego na warsztatach szkolnych 
przez uczniów i opiekunów statuetki słonia, który stanowi symbol naszej firmy. 

radio ze wzmacniaczem Fishera. Cudowne z wy-
glądu, stało u kolegi z pół roku nim zreperował. 
Ma tak ciepłe brzmienie, jakby było lampowe 
a jest tranzystorowe. Na tym radiu ustawione 
jest tylko RFM Classic, nie pozwalam przełączać. 

Jakiej muzyki pan słucha?
Bardzo różnej. Kiedyś, gdy jeszcze grałem, 

to był blues i metal. Potem, gdy dorosłem przy-
szedł czas na Dire Straits i Pink Floyd. Oprócz 
tego Queen. Mam ich prawie wszystkie płyty na 
winylach.  Queen słuchałem od zawsze, nawet 
wtedy, gdy słuchałem metalu. Kiedyś od pewnej 
muzyki uciekałem. Z czasem zacząłem słuchać 
muzyki, o której nigdy nie myślałem, że będę jej 
słuchać. Bliżej jazzu - Paco de Lucía, Al Di Meola, 
John McLaughlin. 

Jak duża jest w tej chwili kolekcja płyt?
Powiem tak, przy 500 przestałem liczyć. 

Szczerze mówiąc nie wiem. Część jest w garażu, 
bo się nie mieszczą w mieszkaniu. Obiecuje so-
bie, że pójdę na giełdę i sprzedam te, których nie 
słucham, ale mi ich szkoda.  

Kupuje pan nowe czy stare płyty?
I nowe i stare. Szczerze mówiąc wole stare 

płyty. Miesiąc temu kupiłem na giełdzie staroci 
pierwsze wydanie Led Zeppelin. Pierwsza i dru-
ga płyta. To prawdziwy skarb, płyta z epoki. Ona 
może trzeszczeć, ona może przeskoczyć, ale 
ma w sobie historie. Te nowe, może grają i le-
piej, może są lepiej tłoczone, ale to nie to samo. 
Zbieram też stare, oryginalne wydania płyt 
Queen. Dużo płyt kupowałem od pana Jerzego 
Janiszewskiego z Radia Lublin. Powiedzieć, że się 
przyjaźnimy to może za duże słowo, ale się ko-
legujemy. To człowiek historia. Zawsze warto go 
posłuchać. Jako jedyny z polskich redaktorów był 

na Woodstocku. Teraz często kupuję płyty u jego 
syna, Pawła. 

Jaką płytę spośród tych, w Pana zbiorach, 
darzy pan szczególnym sentymentem?

Ta płyta to „Barcelona” Freddiego Mercury 
i Montserrat Caballé. Szukałem tej płyty przez 
trzy lata. Wreszcie żona z córką kupiły ją na ja-
kiejś internetowej licytacji. W bardzo dobrym sta-
nie - jak nowa. Ona nie jest może warta jakichś 
szczególnych pieniędzy, ale dla mnie ma wartość 
szczególną. Mam ją na winylu, mam ją na kom-
pakcie, mam też na kasecie, którą dostałem od 
kolegi z pracy. Bo i kaset słucham. Kaseta na do-
brym sprzęcie ładnie brzmi. Najmniej, szczerze 
mówiąc, słucham kompaktów, choć jestem do 
tego zmuszony przez Annę Marię Jopek. Kocham 
jej muzykę, a ona na winylu wydała tylko jedną 
płytę. Cudownie śpiewa. Niektórzy krytykują, że 
te płyty są podobne, ale ma swój styl i od niego 
nie ucieka. Przy tej muzyce trzeba usiąść, trzeba 
się w nią wsłuchać. Kiedyś lubiłem muzykę sta-
dionową. Uwielbiałem Metallicę. Teraz gdybym 
miał wybierać miedzy kameralnym koncertem 
i stadionem, wybrałbym to pierwsze. Tam na wi-
downi spotykasz ludzi, którzy wiedzą po co tam 
przyszli. Na stadionie, często jest inaczej. 

Wspomniał pan ze sam pan grał 
Grałem na perkusji, ale miałem wtedy 18 lat. 

Czasem myślę by do tego wrócić, by kupić per-
kusję. Po prostu, dla siebie. Chociaż, gdybym 
znalazł kogoś, kto też chciałby sobie pograć…. 
Tylko teraz nie byłby to metal. Bliżej jazzu, bliżej 
bluesa.
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EKOPORADY  ADAM PRZYSTUPA

Do produkcji 1 tony papieru trzeba ściąć około 17 drzew.

Pochylając się
nad niebieskim
pojemnikiem

Segregacja odpadów to kwestia kultury, 
smaku, ale przede wszystkim działa-

nie niezwykle racjonalne. Tak logiczne, jak dobór 
kolorów zdobiących pojemniki na odpady. Tak 
naprawdę nie wiem, czym kierowano się przy ich 
wyborze, ale jeśli zauważymy, iż w malarstwie błę-
kit to kolor oznaczający mądrość, żaden inny nie 

mógł być bardziej odpowiedni dla pojemników 
na papier. Niebieska barwa czasem oznacza więc 
wiedzę na papier przelewaną, innym razem zaś… 
wodę, jaką często zwykli lać pisząc. 

Zwróciłem uwagę na papier, bo jego powtór-
ne wykorzystanie dało zaczyn dla współczesne-
go recyklingu. Pierwsze zapiski o powtórnym 
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wykorzystaniu odpadów pochodzą z wczesnośre-
dniowiecznej Japonii. Papier pochodzący z recy-
klingu starych manuskryptów zwany „Kamiya-
Gami” zastępował pierwotnie używane włókna 
morwy i konopi. Dziś segregując makulaturę 
przyczyniamy się do ochrony naszych lasów. Do 
produkcji 1 tony papieru potrzeba bowiem ściąć 
około 17 drzew. Drzew, które w ciągu roku pro-
dukują tlen dla 170 osób. Tymczasem z  jednej 
tony makulatury poddanej recyklingowi otrzy-
mać można 900 kg papieru. Recykling makula-
tury to również 65% oszczędność energii oraz 
35% oszczędność wody w stosunku do procesów 
produkcji papieru z pierwotnych włókien celu-
lozowych. To wymierne korzyści zważywszy, iż 
przy aktualnym poziomie techniki włókna wtórne 
mogą być poddawane recyklingowi z zachowa-
niem jakości, trzy- lub czterokrotnie. Jeśli wie-
rzyć statystyce, przeciętny mieszkaniec Lublina 
wytwarza w ciągu roku około 54 kg makulatury. 
Segregując odpady jest więc o co walczyć. 

KOM-EKO towarzyszy mieszkańcom Lublina 
w segregowaniu odpadów od samego początku. 
Wspólnie tworzyliśmy „lubelski system” gospo-
darowania odpadami stawiany za wzór innym 
gminom, dzieląc odpady na „mokre” i „suche”. 
Dziś wspólnie wdrażamy nowy wielopojemniko-
wy model zbiórki. Odpady papieru zebrane przez 
lublinian, podobnie jak inne odpady trafiają do 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO. 
Tam na liniach sortowniczych są doczyszczane, 

by spełnić wysokie wymogi jakościowe stawiane 
przez papiernię. 

W papierni, makulatura trafia do wielkich ka-
dzi z wodą. Tam gdzie papier gubi słowa, tytuły 
rozdziałów, przecinki, kropki, gdzie tracą znacze-
nie znaki zapytania i wykrzykniki. Pamiętacie, jak 
mozolnie składany z wydartej ze środka zeszytu 
kartki statek, kończył swój żywot w ulicznej ka-
łuży? Jak przesiąknięty wodą gubi swój szlachet-
ny kształt, by wreszcie rozchodzić, rozpadać się 
pod palcami lub podeszwą przemoczonych bu-
tów? Tak tam, w papierni owe kartki wracają do 
swej embrionalnej formy celulozowych włókien 
a potem na stole sitowym zmieniają się w pa-
pierniczą masę. Potem zaś z przetwarzanych ga-
zet, czasopism czy druków reklamowych nim 
przeistoczą się w nową papierową wstęgę, od-
sączana jest brudna piana i woda.  To moment, 
w którym na ustach błąka się uśmiech…

Pamiętajmy:
• To od nas zależy, ile wytwarzamy odpa-

dów. Starajmy się ograniczać ich ilość.
• Segregujmy odpady, bo tylko w ten spo-

sób możemy ponownie efektywnie je 
wykorzystać. 

• Segregując odpady starajmy się ograni-
czać ich objętość.
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Śmieci kojarzą się z konsumpcją, z kra-
jami wysoko rozwiniętymi, w których ilość 
zużywanych towarów przekłada się na wy-
twarzane odpady. Jak to wygląda w kra-
jach z drugiego bieguna rozwoju gospodar-
czego, w krajach gdzie toczy się wojna lub 
niedawno się skończyła? Byłaś w Sudanie 
Południowym, kraju bardzo biednym. 

Tak, Sudan Południowy jest jednym z naj-
biedniejszych krajów świata. Nasz stereotyp, 
obraz jaki mamy o krajach środkowej Afryki to 
taki, że żyją tam ludzie, którzy nic nie mają, żyją 
bardzo tradycyjnie i tradycyjny jest ich styl ży-
cia w uprawie ziemi i organizacji swojego domu. 
W domyśle - nie ma w tym miejsca na śmieci. 
Rzeczywistość jest jednak odmienna. Owszem, 
ludzie żyją w wielu miejscach bardzo tradycyj-
nie i prosto. Domy budowane są z miejscowych 
materiałów, np. gliny, pokryte są trzciną lub in-
nymi roślinami, z gliny zrobione są paleniska. 
Jednocześnie wiele sprzętów jakie używają są 
produkowane przemysłowo: sztućce, garnki, po-
jemniki na wodę, koce, opakowania plastikowe, 
tkaniny. Co za tym idzie powstają odpady, które 
nie mają szans rozłożyć się w środowisku.

Jednocześnie powinniśmy pamiętać, że nie 
całe społeczeństwo Sudanu Południowego jest 

biedne. Jest tam też klasa średnia, są  ludzie 
mający sporo pieniędzy i tak jak nas, dotyka ich 
konsumpcjonizm i pojawia się problem odpadów, 
jaki ten konsumpcjonizm generuje. Niestety 
w kraju, który dopiero buduje swój aparat pań-
stwowy (Sudan Południowy zyskał niepodległość 
w 2011 roku) i nadal jest pogrążony w wewnętrz-
nych konfliktach, władze centralne czy lokalne 
nie uważają zrównoważonej gospodarki odpada-
mi za swój priorytet.

Czyli nie ma systemu odbioru odpa-
dów, a nawet potrzeby porządkowania 
otoczenia?

Potrzeba jest. Ład i bezpieczeństwo otocze-
nia są jedną z podstawowych uniwersalnych po-
trzeb człowieka. Często nie ma raczej środków, 
możliwości i wiedzy. Organizacje humanitarne, 
takie jak Polska Akcja Humanitarna zapewnia-
ją wsparcie w działaniach tego typu. W ramach 
poprawy dostępu do wody i poprawy warunków 
sanitarno - higienicznych, m.in. organizujemy 
kampanie sprzątania, wydarzenia edukacyjne, 
zabezpieczamy odpady medyczne w ośrodkach 
zdrowia oraz źródła wody przed skażeniem od-
padami i ściekami. 

Warto spojrzeć na inny kraj ogarnięty woj-
ną. Syria przed wybuchem konfliktu była 

Dr Marek Kucharczyk rozmawia 

z Joanną Jurgielewicz-Kucharczyk koordynatorką misji 

Polskiej Akcji Humanitarnej w Sudanie Południowym..

Odpady w kryzysie.
Pomoc humanitarna  
w brudnych sprawach

DR MAREK KUCHARCZYK

Rozmowa ojca z córką na tematy bardzo poważne.

krajem rozwiniętym na poziomie Polski. Jednym 
z ogromnych problemów jaki się pojawił bardzo 
szybko na początku wojny i symptomem, że pań-
stwo przestaje działać, był brak funkcjonowania 
usług publicznych. Na przykład nie przyjeżdżały 
śmieciarki i w miastach pojawiły się zwały gni-
jących w gorącym klimacie śmieci. Zaczęły się 
gwałtownie rozprzestrzeniać choroby typowe 
dla złych warunków sanitarnych, takie jak na 
przykład leiszmanioza. Jednym z działań jakie 
podjęła Polska Akcja Humanitarna w Syrii była 
budowa wysypiska śmieci, ogrodzenie odpowied-
nio wysokim murem, wyposażenie go w sprzęt 
i zrestrukturyzowanie tej usługi publicznej tak by 
zapewnić ludziom minimum komfortu i bezpie-
czeństwo sanitarne. Na co dzień nie uświadamia-
my sobie jakim wielkim jest problemem są śmie-
ci i jak wielką wartością jest praca tego kogoś kto 
odbiera je od nas. 

Poza Sudanem Południowym byłaś też 
w Ugandzie. To kraj, w którym nie ma i nie 
było ostatnio wojny. Jak w tym spokojnym, 
jak na warunki Afryki Środkowej, rozwiązu-
je się problem odpadów?

To co można zauważyć zarówno w Sudanie 
Południowym  jak i w Ugandzie to zalegają-
ce śmieci przy drogach, rozjeżdżone, wdepta-
ne, w większych czy mniejszych zwałach. Wiele 
z nich to odpady plastikowe, z którymi nie ma co 
zrobić. Nawet jeśli funkcjonuje system groma-
dzenia śmieci na wysypiskach, to nie ma mowy 

o efektywnym recyklingu. Ale nie skupiajmy 
się na negatywnym obrazie. Co warto podkre-
ślić: kraje środkowoafrykańskie takie jak Kenia 
i Uganda są pionierami w ograniczaniu używania 
plastiku. Nie można do nich wwozić plastikowych 
torebek, nie produkuje się ich, nie sprzedaje, nie 
rozprowadza, a za złamanie zakazu grozi nawet 
więzienie.

W co pakuje się codzienne zakupy? 
Owoce, warzywa kupowane na targu czy 
zakupy w sklepie…

 W opakowanie, o którym my Polacy bardzo 
szybko zapomnieliśmy. W siatki! Wielokrotnego 
użytku, proste formy uplecione ze sznur-
ków. Pakują też do toreb z tkaniny, z papieru. 
W Polsce, jedno czy dwa pokolenia wstecz były 
w powszechnym użytku. 

A odpady metalowe, zużyte opony, sta-
re samochody? Czy i te odpady widać, czy 
wszędzie dominuje plastik?

Oczywiście i te odpady widać. I stare opony 
i zużyte tkaniny. W stolicy Sudanu Południowego 

Wielu mieszkańców Sudanu spożywa tylko je-
den posiłek dziennie. Jest to szczególnie niewy-

starczające dla matek karmiących piersią. 
Na Zdjęciu Nyajuk Thod, matka sześciorga dzie-

ci, do której wioski Polska Akcja Humanitarna 
dostarczyła ziarna oraz sprzęt do połowu ryb.

Zdjęcie PAH.
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– w Dżubie - bardzo charakterystycznym ele-
mentem krajobrazu są cowieczorne ogniska. 
Wyobraźmy sobie kraj, w którym jest co naj-
mniej 25oC, w ciągu dnia ok. 40oC, a co wieczór 
ludzie palą ogniska. Przecież nie po to by się 
ogrzać. Palą śmieci. Co za tym idzie, problem 
smogu (który utożsamiamy z  metropoliami 
w rozwiniętych i dynamicznie rozwijających się 
krajach) występuje tam w dużym stopniu. Co 
wieczór snuje się gryzący dym i na ziemię opa-
da popiół ze spalanych plastikowych odpadów, 
tkanin, starych opon i wszystkiego co nie jest 
potrzebne i można spalić. 

Problem odpadów w kryzysie humanitarnym 
jest pomijany w świadomości społecznej. Polska 
Akcja Humanitarna jako organizacja specjali-
zująca się w zagadnieniach określanych jako 
„woda, sprawy sanitarne i higiena” zajmuje się 
też problemem gospodarki odpadami. 

Jeśli wykorzystuje się wodę do celów 
komunalnych to powstają także ścieki. 

W Sudanie Południowym nie ma prawie żad-
nych funkcjonujących systemów sanitarnych od-
prowadzających ścieki, a jednocześnie większość 
ludzi korzysta z zasobów wody niezabezpieczonej 
przed zanieczyszczeniem. Ponieważ większość 

Dzięki naprawie studni, mieszkańcy wioski 
Walang Walang mają dostęp do czystej wody.

Zdjęcie PAH.

Mieszkanka stanu Imatong z zestawem 
ziaren przekazanym przez Polską Akcję 
Humanitarną.
Zdjęcie PAH.

mieszkańców załatwia sprawy fizjologiczne w bu-
szu, za wioską czy na obrzeżach osiedla, wody 
gruntowe są zanieczyszczone. Celem działań 
Polskiej Akcji Humanitarnej jest między innymi 
edukacja, dążąca do zmiany nawyków i umoż-
liwienie mieszkańcom dostępu do latryn i bez-
piecznych warunków sanitarnych. Zabezpiecza 
się w ten sposób zasoby wody, z których korzy-
stają ludzie i hodowane zwierzęta.

Rzadko się o tym mówi, ponieważ jest to pro-
blem tabuizowany. Ale pomyślmy jakie są nasze 
podstawowe potrzeby, co musimy zabezpieczyć 
gdyby doszło do kryzysu humanitarnego i mu-
sielibyśmy uciekać z domów. Nasze potrzeby 
fizjologiczne urastają do poważnego problemu. 
Dostęp do wody, do toalety, którą można spłukać 
i która nie śmierdzi, śmieci, które można wyrzu-
cić i ktoś się nimi zajmie -  to są podstawowe 
usługi tak bardzo nam potrzebne. Nie docenia-
my ich, bo je mamy, a większość mieszkańców 
Środkowej Afryki i wielu części świata nie ma do 
nich dostępu. Organizacje humanitarne i pomo-
cowe dążą do tego by w podstawowym stopniu 
podnieść jakość życia ludzi i zapewnić bezpie-
czeństwo w zakresie zdrowia publicznego.

PAH działa w Sudanie Południowym, 
w Somalii, Syrii. Gdzie jeszcze?

W Iraku i Jemenie. A także na Ukrainie, która 
przecież nie jest dalekim egzotycznym krajem. 
Jest naszym najbliższym sąsiadem i należymy je 
wspólnego kręgu kulturowego. Może na przykła-
dzie Ukrainy najłatwiej wyobrazić sobie naszym 
czytelnikom sytuację konfliktu, który przychodzi 
do nas do domu i nagle sfera bytowa – dostęp 
do żywności, wody, usług komunalnych ulega 
załamaniu.

Pracownik Polskiej Akcji Humanitarnej szkoli rolników z hrabstwa Koch z efektywnej uprawy roślin. 
Osoby przeszkolone wracają później do swoich wiosek by dzielić się wiedzą z innymi mieszkańcami. 
Zdjęcie PAH.

Polska Akcja
Humanitarna

Wesprzyj Polską Akcję Humanitarną w działaniach 
na rzecz godnych warunków sanitarnych i dostępu do 
wody.

Wejdź na www.pah.org.pl lub przekaż darowiznę: 
02 2490 0005 0000 4600 8316 8772
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Opakowania od czasów początku 
naszej cywilizacji przeszły dale-

ką drogę zarówno w swojej funkcji, budowie 
jak i rodzaju materiałów. Skrzynie drewniane, 
wazy gliniane, czy worki jutowe szybko odeszły 
w przeszłość, a przecież jeszcze w XVIII wie-
ku stanowiły znaczną część opakowań zarówno 
transportowych jak i jednostkowych. Z uwagi na 
nietrwałość tych opakowań środowisko nie zo-
stało zniszczone, a materiały po rozłożeniu nie 
wpłynęły na jego zanieczyszczenie. I przyszedł 
XX wiek, który znacząco zmienił świat opakowań 
wprowadzając nowe materiały i sposoby prze-
chowywania. Każdy pobyt w sklepie uświadamia 
nam, że obecnym królem opakowań jest tworzy-
wo sztuczne, ale jeszcze ok. 200 lat temu, kiedy 
przez Europę przetaczały się wojny napoleońskie 
było całkiem inaczej.

Nie wszyscy wiedzą, że cesarz francuski 
Napoleon Bonaparte miał swój pośredni wpływ na 
rozwój opakowań metalowych. W 1795 roku rząd 
francuski (kiedy Francją rządził Napoleon) zapro-
ponował nagrodę 12 000 ówczesnych franków 
francuskich temu, kto wymyśli sposób przedłu-
żenia przydatności do spożycia łatwo psujących 

się produktów. Celem było zwiększenie mobilno-
ści armii, która mogłaby prowadzić wojny w wie-
lu zakątkach Europy czy świata. W 1809 roku 
tę nagrodę zdobył francuz Nicholas Appert, któ-
ry wymyślił i opracował metodę konserwowania 
żywności przez długotrwałe gotowanie w herme-
tycznie zamkniętych naczyniach (apertyzacja). 
Nazwany jest „ojcem puszkowania” lub „ojcem 
puszki blaszanej”. Apertyzacja to nic innego jest 
jak jedna z metod pasteryzacji, chociaż zosta-
łą opracowana na pół wieku przed Pasteurem. 
Swoje doświadczenia przeprowadzał w szklanych 
słoikach i butelkach. Co prawda zrobił próby 
z blaszanym kanistrem, ale słaba jakość blachy 
i zbyt wiele trudności sprawiły, że wszystkie siły 
skupił na pracy nad procesem ochrony żywności 
i zrezygnował z doskonalenia pojemnika. I tu-
taj pojawił się anglik Peter Durand, który został 
uznany za autora pomysłu ochrony żywności 
w puszce z blachy ocynowanej. W roku 1810 
z rąk króla Anglii Jerzego III otrzymał on patent 
na sposób konserwowania produktów pochodze-
nia zwierzęcego, roślinnego i artykułów szybko 
psujących się przy użyciu pojemników ze szkła, 
ceramiki i blachy ocynowanej. 

Historia opakowań metalowych – cz. 1

OD PUSZKI
OCYNKOWANEJ
DO PUSZKI
ALUMINIOWEJ

EKOTEMATY  DR ADAM LESIUK

Jego pojemnik 
blaszany to nic innego 
jak cylindryczna puszka, 
jaką znamy obecnie, tylko, że 
wykonana ręcznie. Kawałek blachy uciętej 
wzdłuż arkusza Durand zginał i lutował, łącząc 
razem jego końce w formę cylindra. Potem wyci-
nał okrągły kawałek blachy na dno, który doluto-
wywał na okrągłym trzpieniu. Mógł wtedy swoją 
puszkę napełniać owocami, rybami, warzywami 
lub mięsem. Drugi okrągły kawałek blachy dolu-
towywał jako pokrywkę. Mała dziurka w pokryw-
ce pozwalała uchodzić parze w czasie gotowa-
nia. Kiedy puszka była jeszcze gorąca, Durand 
zamykał otwór kropelką lutu. Dzienna produkcja 
dobrego fachowca wynosiła ok. 60 puszek, pod-
czas gdy dzisiaj maszyna w fabryce może produ-
kować ok. 200 tysięcy puszek.

 
W 1812 roku imigrant z Anglii Thomas Kensett 

otworzył małą fabryczkę pakującą produkty mię-
sne, warzywne i owocowe w hermetycznie zamy-
kane puszki blaszane. Już w 1830 roku w Anglii 
można było powszechnie kupować żywność 
w puszkach w londyńskich sklepach. Była ona 
jednak droga, ponieważ pojemniki napełniano 

i zamykano ręcz-
nie. Ceny spadły 

dopiero wtedy, gdy 
w fabrykach zaczęto używać 

maszyn. W tym też roku zaczęto pa-
kować słodycze i ciastka w puszki dekoracyjne. 
Inny anglik William Underwood rozpoczął w 1839 
roku w Bostonie pakowanie produktów spożyw-
czych, np. marynowanych warzyw w blaszane 
pojemniki, chociaż wcześniej pakował je w szkla-
ne słoiki. W 1875 roku pierwszy raz zapakowano 
w puszkę sardynki, a w 1892 tytoń. Początek XX 
wieku to rozwój firm produkujących opakowania 
blaszane w USA, które też przyczyniły się do roz-
woju puszki aluminiowej na świecie.

Dr Adam Lesiuk, adiunkt w Zakładzie 
Technologii Chemicznej, Wydział Chemii UMCS 
w Lublinie.
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Zasady obowiązujące uczestników 
ruchu drogowego regulują przepi-

sy ustawy Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 
czerwca 1997 roku (tj. z dnia 9 października 
2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1990). Nie zabra-
niają one wprost chłodzenia pojazdu podczas 
postoju, czy rozgrzewania pojazdu zimą, jednak 
można przywołać art. 60 ust. 2 pkt 1-3 ustawy, 
precyzujący określone zakazy w tym przedmio-
cie. Otóż zabrania się kierującemu:

1) oddalania się od pojazdu, gdy silnik jest 
w ruchu;

2) używania pojazdu w sposób powodujący 
uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin 
do środowiska lub nadmiernym hałasem;

3) pozostawiania pracującego silnika podczas 
postoju na obszarze zabudowanym.

Ustawa definiuje, iż „postój pojazdu” jest to 
unieruchomienie pojazdu niewynikające z wa-
runków lub przepisów ruchu drogowego, trwają-
ce dłużej niż 1 minutę.

Kierujący pojazdem, który oddala się od po-
jazdu, gdy silnik jest w ruchu, używa pojazdu 
w sposób powodujący uciążliwości związane 
z nadmierną emisją spalin do środowiska lub 
nadmiernym hałasem, pozostawia samochód 
z pracującym silnikiem podczas postoju na ob-
szarze zabudowanym powyżej minuty, popełnia 
wykroczenie z art. 97 ustawy Kodeks wykroczeń. 
Musi zatem liczyć się z możliwością nałożenia 
na niego grzywny w drodze mandatu karnego 
zgodnie z ustaloną Rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów wysokością grzywien. Najmniej, 

Pracownicy pytają – radca prawny odpowiada      EWA BANDERSKA

Mieszkam na jednym ze starszych osiedli w Lublinie. Na wiosnę wy-
betonowano skrawki zieleni pod samym blokiem i zrobiono parking. 
Samochody parkują tuż pod naszymi oknami. Obecnie, przy wysokich 
temperaturach, kierowcy włączają klimatyzację i przez długi czas chło-
dzą samochody zanim wyjadą. Zauważyłem, że niektórzy wchodzą na-
wet w tym czasie do pobliskiego sklepu po zakupy. Nie można otworzyć 
okna, bo w mieszkaniu cały czas czuć spaliny. Jestem pewny, że zimą 
będzie ten sam problem, bo samochody będą rozgrzewane przed wyjaz-
dem. Chciałem zapytać, czy to jest dopuszczalne, żeby samochód stał na 
włączonym silniku kilka czy nawet kilkanaście minut. To skandaliczne, 
że musimy wdychać codziennie spaliny we własnym mieszkaniu!

Imię i nazwisko znane redakcji

Kłopotliwe 
sąsiedztwo 
parkingu

bo 50 zł mandatu grozi za oddalenie się od po-
jazdu, który ma włączony silnik. Pozostawiony 
pracujący silnik podczas postoju powyżej minuty 
może skończyć się zaś mandatem w wysokości 
100 złotych. Najwięcej, bo aż do 300 zł mandatu 
można otrzymać za nadmierną emisję spalin lub 
hałas.

Kontroli ruchu drogowego w omawianym 
przez nas zakresie mogą dokonywać zarówno 
policjanci, jak i strażnicy miejscy. Jednakże nale-
ży pamiętać, że mogą oni podejmować interwen-
cje w związku z wymienionymi wykroczeniami na 
drogach publicznych, w strefie ruchu i w strefie 
zamieszkania. Prawo o ruchu drogowym nie ma 
właściwie zastosowania na terenie prywatnym, 
nie objętym strefą ruchu czy strefą zamieszka-
nia. Takim terenem prywatnym jest częstokroć 
teren wspólnoty mieszkaniowej, należy zatem 
zweryfikować jego status przed wszczęciem in-
terwencji u upoważnionego do kontroli organu. 
Zgodnie z art. 2 ustawy Prawo o ruchu drogo-
wym „strefa zamieszkania” jest to obszar obej-
mujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym 
obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, 
a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi 
znakami drogowymi. Rozporządzenie Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie 
znaków i sygnałów drogowych określa definicję 
znaku D-40 „strefa zamieszkania”, który ozna-
cza wjazd do strefy zamieszkania. Znak D-41 
„koniec strefy zamieszkania” oznacza wyjazd 
ze strefy zamieszkania. Strefa ruchu to obszar 
obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrz-
ną, na który wjazdy i wyjazdy oznaczone są 
odpowiednimi znakami drogowymi. Początek 
oznaczony jest znakiem D-52, koniec strefy ru-
chu wyznacza znak D-53. Strefa ruchu i strefa 
zamieszkania to specyficzne obszary, na których 
obowiązują przepisy mające odpowiednio dyscy-
plinować kierowców.

Inna kwestią do rozważenia na którą chciała-
bym na zakończenie zwrócić uwagę, jest sprawa 
legalności wykonania miejsc parkingowych bez-
pośrednio pod blokiem mieszkalnym. Wiadomo, 
że zwłaszcza starsze osiedla, gdzie nie ma pod-
ziemnych parkingów, cierpią na niedobór takich 
miejsc. Wspólnoty mieszkaniowe podejmują 
uchwały zezwalające na parkowanie tuż pod 
oknami, jednak należałoby się zastanowić czy 

na pewno zezwalają na to przepisy. Uchwały ta-
kie leżą w interesie posiadaczy pojazdów, jed-
nak nie są akceptowane przez osoby zmuszone 
w swoich lokalach wdychać samochodowe spa-
liny. Pamiętajmy, że właścicielowi lokalu nieza-
dowolonemu z postanowień podjętej uchwały 
przysługuje prawo do wniesienia zaskarżenia 
uchwały do sądu. Zaskarżenie uchwały przyjmu-
je formę pozwu o uchylenie uchwały wspólnoty 
mieszkaniowej przeciwko wspólnocie. Podstawą 
do wniesienia powództwa może być na przykład 
niezgodność uchwały z przepisami prawa, czy 
też naruszenie prawnie chronionych interesów 
właściciela lokalu.

Obecnie w polskim ustawodawstwie nie ma 
przepisów pozwalających policji i straży miej-
skiej na kontrolowanie w omawianym zakresie 
dróg osiedlowych, a także terenów prywatnych. 
Być może w przyszłości pojawią się nowelizacje 
ustawy Prawo o ruchu drogowym mające na celu 
rozszerzenie zakresu obowiązywania przepisów 
także na drogi wewnętrzne, gdzie obszar prawi-
dłowo oznaczony znakami informacyjnymi stanie 
się strefą nadzoru ze strony policji i straży miej-
skiej niezależnie od tego, jaki status prawny bę-
dzie posiadała nieruchomość.
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Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, dobrowolny dla pracowników sys-
tem długoterminowego oszczędzania. Podstawowym celem PPK (Pracowniczy Program 

Kapitałowy) będzie zwiększenie oszczędności Polaków oraz zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia 
finansowego (po osiągnięciu przez nich 60 roku życia).

UCZESTNICTWO W PPK

Twój Pracodawca wybiera i podpisuje umowę z instytucją finansową wybraną przez przedsta-
wicieli pracowników, za pośrednictwem której zostaną utworzone indywidualne rachunki PPK dla 
Pracowników. Następnie Pracodawca automatycznie zapisuje do programu Pracowników, którzy 
ukończyli 18 lat, a nie ukończyli 55. roku życia, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom 
emerytalnemu i rentowym, o ile Pracownik nie zrezygnował z dokonywania wpłat do PPK. Jeżeli je-
steś osobą, która ukończyła 55. rok życia, a nie ukończyła 70 lat, możesz zwrócić się do Pracodawcy 
z wnioskiem o dołączenie do programu.

REZYGNACJA Z OSZCZĘDZANIA W PPK

Masz możliwość rezygnacji z oszczędzania w PPK poprzez podpisanie specjalnego oświadczenia 
o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK oraz związanych z tym korzyści, takich jak np. wpłaty 
Pracodawcy czy dopłaty ze strony państwa. Z uczestnictwa w PPK możesz zrezygnować zarówno na 
etapie tworzenia programu u danego Pracodawcy, jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości.

Jeśli nie uczestniczysz w PPK od początku, w każdej chwili możesz się zwrócić do Pracodawcy 
z wnioskiem o dokonywanie wpłat. Wpłaty będą dokonywane już od kolejnego miesiąca. Ponadto co 
4 lata, począwszy od 1 kwietnia 2023 roku, Pracodawca będzie miał obowiązek znów przekazywać 
wpłaty dla wszystkich kwalifikujących się Pracowników. Poinformuje Cię o zbliżającej się dacie wzno-
wienia wpłat. Jeżeli nie zdecydujesz się na oszczędzanie w PPK, możesz złożyć deklarację rezygnacji 
z dokonywania wpłat.

KTO FINANSUJE WPŁATY DO PPK?

Trzy źródła finansowania: 

WIEDZY NIGDY ZA WIELE

MAŁGORZATA GAJKO,  ARLETTA POSŁUSZNY

CZ. 1

PRACOWNICZE
PLANY 

KAPITAŁOWE

PRACOWNIK –  do 4%
(także inne osoby, 
np. zleceniobiorca)

podstawowa – 2%** 
(obowiązkowa)

dodatkowa – do 2% 
(dobrowolna)

PRACODAWCA – do 4%
podstawowa – 1,5% 

(obowiązkowa)
dodatkowa – do 2,5% 

(dobrowolna)

PAŃSTWO*
wpłata powitalna – 250 zł
dopłata roczna – 240 zł

%wpłaty obliczany jest od miesięcznego wynagrodzenia brutto
*Dopłaty państwa należne po spełnieniu warunków określonych w ustawie.
**W przypadku wynagrodzenia nie przekraczającego 120% wynagrodzenia minimalnego, wpłata 

podstawowa po stronie pracownika może być obniżona do 0,5%.

OD CZEGO ZALEŻY WYSOKOŚĆ WPŁAT NA KONTO PPK PRACOWNIKA?

Wysokość wpłat Twoich i wpłat od Twojego Pracodawcy będzie naliczana procentowo od wyso-
kości Twojego wynagrodzenia brutto. Wpłaty ze strony państwa to określone kwoty, niezależne 
od wysokości dochodów. Aby je otrzymać, należy spełnić warunki określone w ustawie:

• wpłatę powitalną otrzymasz po tym, jak przez 3 pełne miesiące będziesz oszczędzać 
w PPK i za te miesiące dokonasz wpłat podstawowych (wpłata powitalna przekazywana 
jest w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału);

• dopłatę roczną otrzymasz, gdy wpłaty podstawowe i dodatkowe w danym roku wyniosą co 
najmniej 3,5% liczone od 6-krotności minimalnego wynagrodzenia w roku, za który 
dopłata jest należna.

Przykład: W 2019 roku kwota wpłat kwalifikująca do dopłaty rocznej to 472,50 zł. Dla osób 
o niższych dochodach, których wpłaty podstawowe nie przekraczają 2%, byłoby to 118,13 zł.

WYCOFANIE ŚRODKÓW Z RACHUNKU PPK

Wycofania środków z rachunku PPK przed ukończeniem przez uczestnika 60 roku życia uczest-
nik może dokonać w dowolnym momencie. Otrzyma on wtedy środki, które sam wpłacił, ale z kolei 
wpłaty od Pracodawcy zostaną pomniejszone o 30% oraz dokona zwrotu całkowitego całości środków 
pochodzących z dopłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa. Do zwrotu środków z rachunku PPK 
może dojść także na wniosek byłego małżonka uczestnika PPK (w przypadku rozwodu lub unieważ-
nienia małżeństwa), małżonka zmarłego uczestnika PPK lub innej osoby uprawnionej w razie śmierci 
uczestnika.

Osobą uprawnioną do zwrotu/otrzymania środków zgromadzonych na rachunku PPK w przypadku 
śmierci Uczestnika jest osoba/osoby wskazana do jego oszczędności oraz udział tych osób w jego 
środkach. Jeżeli Uczestnik nie wskaże osób uprawnionych, po jego śmierci środki będą podlegały 
dziedziczeniu zgodnie z ustawą o PPK i prawem spadkowym.

PPK to długoterminowy program systematycznego gromadzenia kapitału z wypłatami rozpoczyna-
jącymi się nie wcześniej niż w 60 roku życia. W określonych sytuacjach można wcześniej skorzystać 
ze zgromadzonych pieniędzy, zachowując jednocześnie przywileje wynikające z programu.
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Wypłata przed 60 rokiem życia:
• do 25% jednorazowo, w razie poważnej choroby pracownika, małżonka lub dziecka (bez 

obowiązku zwrotu)
• do 100% jednorazowo, z przeznaczeniem na wkład własny przy zakupie mieszkania/

domu przez osoby do 45 roku życia (obowiązek zwrotu w ciągu 15 lat od daty wypłaty)

Wypłata po osiągnięciu 60 roku życia:
• 25% jednorazowo +75% w miesięcznych ratach przez min. 10 lat - 120 rat (wpłaty 

nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od zysków kapitałowych)
• 100% jednorazowo lub w podziale wskazanym przez uczestnika (wpłata podlega opodat-

kowaniu podatkiem od zysków kapitałowych)

JAKIE SĄ KOSZTY DLA PRACODAWCY I PRACOWNIKA?

Przykład 1

Symulacja dla wynagrodzenia wynoszącego 3.000 zł. brutto/miesięcznie

PRACODAWCA PRACOWNIK

Wpłata pracodawcy
1,5%

45,00 zł

Podatek dochodowy 18% 
od wpłaty pracodawcy

8,10 zł

Wpłata pracownika
2%

60,00 zł

Suma potrącenia netto z wynagrodzenia pracownika: 68,10 zł

Przykład 2

Symulacja dla wynagrodzenia wynoszącego 4.000 zł. brutto/miesięcznie

PRACODAWCA PRACOWNIK

Wpłata pracodawcy
1,5%

60,00 zł

Podatek dochodowy 18% 
od wpłaty pracodawcy

10,80 zł

Wpłata pracownika
2%

80,00 zł

Suma potrącenia netto z wynagrodzenia pracownika: 90,80 zł

Przykład 3

Symulacja dla wynagrodzenia wynoszącego 5.000 zł. brutto/miesięcznie

PRACODAWCA PRACOWNIK

Wpłata pracodawcy
1,5%

75,00 zł

Podatek dochodowy 18% 
od wpłaty pracodawcy

13,50 zł

Wpłata pracownika
2%

100,00 zł

Suma potrącenia netto z wynagrodzenia pracownika: 113,50 zł

OD KIEDY OBOWIAZUJE PROGRAM PPK / OD KIEDY ZOSTANĄ POTRĄCANE SKŁADKI?

Przepisy przewidują stopniowe włączanie kolejnych grup podmiotów zatrudniających do PPK. Do 
utworzenia PPK zobowiązane będą kolejne grupy przedsiębiorstw – od największych po najmniejsze. 

Oznacza to, że w przypadku:
1. podmiotów zatrudniających na dzień 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób, jest to 

1 lipca 2019 r. 
2. podmiotów zatrudniających na dzień 30 czerwca 2019 r. co najmniej 50 osób, jest to 1 stycz-

nia 2020 r. 
3. podmiotów zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. co najmniej 20 osób, jest to 1 lipca 

2020 r. 
4. pozostałych podmiotów zatrudniających oraz jednostek sektora finansów publicznych, nieza-

leżnie od liczby osób zatrudnionych, jest to 1 stycznia 2021 r. 

Podmioty zatrudniające co najmniej 250 osób muszą do 12.11.2019 r. podpisać umowę o prowa-
dzenie PPK w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych. Od pierwszego wynagrodzenia wypłacanego po 
dacie zawarcia umowy o prowadzenie zostanie obliczona i pobrana pierwsza wpłata do PPK, a następ-
nie przekazana do wybranej instytucji finansowej.

Kolejna część artykułu na temat PPK ukaże się już w następnym numerze EKOgadki.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na Oficjalnym Portalu Informacyjnym Pracowniczych 
Planów Kapitałowych (PPK) www.mojeppk.pl



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 8 - LATO

 2019

31

Pr
ze

bi
eg

 D
ro

gi
 Ż

el
az

ne
j 
N

ad
w

iś
la

ńs
ki

ej
 (

zb
io

ry
 M

uz
eu

m
 L

ub
el

sk
ie

go
)

LUBELSKIE HISTORIE      MAGDALENA PIWOWARSKA

Zanim doszło do ostatecznego wyznaczenia linii kolejowej w Lublinie, 
toczono kilkunastoletnie spory, gdzie należy zlokalizować dworzec i od 
której strony podejść trasą do miasta...

DROGA ŻELAZNA 
NADWIŚLAŃSKA

To były firmy! 
Ponad dwadzieścia lat temu Muzeum Historii 

Miasta Lublina przygotowało wystawę o lubel-
skich firmach okresu przedwojennego. Dzisiaj 
na łamach EKOgadki chcielibyśmy powrócić do 
tej historii, której wielki rozkwit datujemy na 
przełom XIX i XX wieku, a niewątpliwie jednym 
z bodźców który na to wpłynął było powstanie 
drogi Żelaznej Nadwiślańskiej. Zaczynamy, więc 
cykl opowieści o lubelskich firmach dużych i ma-
łych, ludziach którzy je tworzyli i rozwijali i o cza-
sach, w których im przyszło żyć.

1874 roku car Aleksander II wydal zgo-
dę na budowę nowej linii kolejowej ciągnącej 
się częściowo wzdłuż ufortyfikowanego brzegu 
Wisły. Do już istniejącej sieci kolejowej na te-
renie Królestwa Polskiego, gdzie największe 
znaczenie miały kolej Warszawsko-Wiedeńska 
i Petersbursko-Warszawska za niezbędne uznano 
zbudowanie drogi żelaznej z Kowla przez Lublin – 
Dęblin – Warszawę – Modlin do Mławy z odgałę-
zieniem z Dęblina do Łukowa. Nowa droga reali-
zowała cele polityczne, militarne i ekonomiczne. 
Z jednej strony połączyła twierdze w Modlinie, 
Warszawie i Dęblinie z twierdzą brzeską, silniej 
połączyła Królestwo z Imperium, ale stanowi-
ła też dalekosiężną drogę transportową między 
Morzem Czarnym i Bałtykiem.

 Batalię o budowę Drogi Żelaznej 
Nadwiślańskiej wygrał Leopold Kronenberg. 
Założone 22 lutego 1874 roku Towarzystwo 
Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej swój zarząd po-
siadało w Petersburgu. W skład grupy założyciel-
skiej weszło 172 akcjonariuszy.

 Ustawowy termin oddania do eksploata-
cji drogi wyznaczono na 3 maja 1877 roku. Na 
całą inwestycję wydano 17 mln rubli. W koń-
cu 1874 roku, jednocześnie w wielu miejscach, 
rozpoczęto prace budowlane. Linia dzieliła się 
na 8 odcinków. Na trasie wybudowano 27 sta-
cji II, III i IV klasy, 288 mostów i przepustów, 
351 domków dróżniczych i 50 domków dla do-
zorców drogowych. Dziennie zatrudniano nawet 
25 tysięcy robotników. Łączna długość Drogi 
Żelaznej Nadwiślańskiej z Mławy do Kowla, wraz 
z odgałęzieniem z Dęblina do Łukowa wynosiła 
ok. 530 km. W chwili otwarcia Drogi Żelaznej 
Nadwiślańskiej, 17 sierpnia 1877 roku, zatrud-
niono około 2,5 tysiąca kolejarzy.

Zanim doszło do ostatecznego wyznaczenia 
linii kolejowej w Lublinie, toczono kilkunastolet-
nie spory, gdzie należy zlokalizować dworzec i od 
której strony podejść trasą do miasta. Według 
Towarzystwa Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej 
trasę należało poprowadzić przez grunty wsi 
Ponikwoda i Tatary, a dworzec powinien znajdo-
wać się na północnych przedmieściach Lublina 
od strony Lubartowa. Innego zdania był in-
żynier gubernialny Feliks Łodzia Bieczyński, 
który wskazywał lokalizację dworca na przed-
mieściach Piaski, a poprowadzenie torów od 
strony Wrotkowa. Towarzystwo Drogi Żelaznej 
Nadwiślańskiej ostatecznie zgodziło się na pro-
jekt inż. Bieczyńskiego i 10 sierpnia 1875 roku 
przystąpiono do budowy stacji w Lublinie

Budynek dworcowy w Lublinie zaprojekto-
wał inż. Witold Lanci, budowniczy Towarzystwa 
Drogi Żelaznej Nadwiślańskiej i autor projektów 
wszystkich dworców na tej trasie. Towarzystwu 
nie udało się dotrzymać ustawowego terminu 3 
maja 1877 roku. 

Nową linią kolejową codziennie w obie stro-
ny kursowało osiem pociągów: dwa wojskowe, 
4 towarowe, 1 pocztowy, 1 osobowo-towarowy.  
Pierwszy rozkład jazdy przewidywał przeby-
cie odległości z Lublina do Warszawy w nieca-
łe 7 godzin. Szybkość pociągu osobowego wy-
nosiła ok. 37 km na godzinę. Szybkość pociągu 

Budynek dworcowy kl. II w Lublinie, 
fot. M. Fajans, 1877 rok

(ze zbiorów Muzeum Lubelskiego)
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towarowo-osobowego wynosiła ok. 32 km. 
Długość torów stacyjnych w Lublinie wynosiła 

5,3 km. Wybudowano 22 rozjazdy i postawiono 
dwa semafory. Łączność międzystacyjną utrzy-
mywano za pomocą telegrafu Morse’a oraz tele-
grafu dzwonkowego. Projekt dworca ograniczał 
wygody pasażerów i dlatego szybko pojawiły się 
uwagi o szczupłości jego rozmiarów.

W latach 1893-1894 pierwszą przebudowę 
przeprowadził inż. Jan Albrycht. Od strony za-
chodniej dobudowano skrzydło. W ten sposób 
uzyskano ok. 100 m kwadratowych powierzchni 
dla pasażerów. Na niekorzyść zmieniło się tak-
że otoczenie dworca. Zniknęły drzewa i trawniki, 
a powstał brukowany plac z budynkami czynszo-
wymi od strony miasta i zabudowaniami gazowni 
z drugiej strony.

Kolejną przebudowę lubelskiego dworca 
przeprowadzoną w latach 1923-1924 zapro-
jektował inż. Romuald Miller, naczelnik wydzia-
łu architektonicznego Warszawskiej Dyrekcji 
Kolei. Zniwelowano o ponad metr poziom placu 

dworcowego. Wówczas budynek stracił cechy 
typowej carskiej stacji kolejowej, a nabył cech 
eklektycznych.

Droga Nadwiślańska włączyła w bezpośrednią 
komunikację z ośrodkami przemysłu i handlu te 
regiony kraju, które przy ogromnych zasobach 
naturalnych, z braku dogodnych szlaków, nie 
mogły do tej pory użytkować tego bogactwa.  
W ten sposób Morze Bałtyckie i Gdańsk połączo-
no najkrótszą drogą z Morzem Czarnym, gdzie 
handel koncentrował się w porcie odesskim. 
Przedłużeniem Drogi Nadwiślańskiej w grani-
cach Prus była linia Malborsko-Mławska. Droga 
Nadwiślańska stanowiła jedną z arterii komuni-
kacyjnych między Cesarstwem Rosyjskim i za-
chodnią Europą. Stała się szlakiem transportu 
zboża z Wołynia i Ukrainy do portu w Gdańsku. 

Zarząd kierowniczy Drogi Żelaznej 
Nadwiślańskiej, 1874-1877

(zbiory Muzeum Lubelskiego) 

Rozpoczęło się współzawodnictwo kolei z komu-
nikacją wodną w przewozie zboża. Kolej posia-
dała także znaczny udział w przewozie węgla 
kamiennego na trasie z Warszawy w kierunku 
wschodnim. W pierwszych latach znacznie wzrósł 
transport osobowy, co znacząco wpłynęło na pro-
ces migracji ludności.

Lublin został centrum kolejowym guberni. 
Był jej największym ośrodkiem przemysłowym 

i komunikacyjnym, który w 1877 roku liczył 23 
tysiące mieszkańców, a pod koniec XIX wie-
ku około 50 tysięcy. Skupiło się tu 16 najwięk-
szych zakładów przemysłowych zatrudniających 
około 1700 robotników. Na dalszy rozwój gu-
berni wpłynęła uruchomiona w 1885 roku ko-
lej Iwanogorodzko- Dąbrowska. Umożliwiła ona 
szybką dostawę do guberni węgla kamiennego, 
wyrobów hutniczych oraz maszyn potrzebnych 

Wnętrze restauracji dworcowej, 1916-1918, fot. F. Lala (zbiory M. L.)

Dworzec kolejowy w Lublinie, 1916-1918, fot. F. Lala I podczas przebudowy, 1923-1924
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Parowozownia na stacji Lublin,
1916-1918, fot. F. Lala

(ze zbiorów Muzeum Lubelskiego)

Plac Bychawski,
1916-1918, fot. F. Lala

„Przejazd śmierci” - Przejście przez tory 
traktem dzisiejszej ul. W. Kunickiego. 
W tym miejscu w 1928 roku wybudo-
wano tunel, 1916-1918. Fot. F. Lala. 

Ulica Foksal (obecnie 1 Maja) wytyczona na dwa lata 
przed wybudowaniem dworca kolejowego. 

Nazwa pochodziła od rosyjskiego słowa „wokzał”- 
dworzec. Po lewej, wejście do kina „Venus”, które 

jeszcze wielu lublinian pamięta pod nazwą „Robotnik”, 
1916-1918. Fot. F. Lala.

Ulica Foksal 16 – zabudowania „Fabryki Maszyn i Narzędzi 
Rolniczych M. Wolski i S-ka”, przed 1915 r.

dla rozwijającego się przemysłu. W 1893 roku 
zbudowano linię łączącą Lublin z Łukowem przez 
Lubartów i Parczew. Wszystko to pobudziło roz-
wój przemysłu lubelskiego. Lata 80 XX wieku, 
kiedy zmechanizowano produkcję w fabrykach 
były przełomowe dla rozwoju gospodarczego 
miasta.  Zakłady przemysłowe w okresie 1864–
1914 były lokalizowane w sąsiedztwie linii kole-
jowej i bocznic, a także w północnej części mia-
sta, wzdłuż ulicy Lubartowskiej oraz w rejonie 
Kalinowszczyzny (garbarnie, młyn).  Pierwszym 
zainwestowanym rejonem w obrębie dzielni-
cy przemysłowej był Kośminek. Jeszcze przed 
ostateczną decyzją o lokalizacji dworca kolejo-
wego w klinie pomiędzy Czerniejówką i traktem 
Zamojskim powstały pierwsze zakłady przemy-
słowe: młyn parowy (1861), piekarnia parowa 
(1863). W późniejszym okresie naprzeciw mły-
na powstała garbarnia, destylarnia i magazyny 
zbożowe. Piekarnię wkrótce przekształcono na 
gorzelnię. Przy ulicy Żelaznej powstały zakłady 
odlewnicze, przy ulicy Długiej fabryka knotów, 
a pod koniec XIX w. koszary dla podoficerów pie-
choty carskiej. W 1901 r. nowy właściciel Josze 
Hersz Zylber zlikwidował młyn parowy, a gorzel-
nię przebudowano na nową: „Rektyfikację spi-
rytusu Kośminek”. Pozostałe istniejące obiekty 
zaadaptowane zostały na magazyny Po wpro-
wadzeniu w 1894 r. monopolu wódczanego przy 
jednoczesnym braku ceł ochronnych w całym 
Królestwie Polskim upadły destylarnie i fabryki 
słodkich wódek. Z kilku istniejących w Lublinie 
w latach 60. XIX w., jedynie fabryka Vetterów 
przy ul. Bernardyńskiej kontynuowała produkcję. 
Browar Vetterów i browar Franciszka Jensza były 
jedynymi w Lublinie tego typu przedsiębiorstwa-
mi , które przetrwały do początku XX w.  

Kolej dyktowała kierunek przestrzennego roz-
woju miasta. Wzdłuż ulicy Zamojskiej i Foksal 
oraz na terenie dawnego przedmieścia Piaski 
powstały domy mieszkalne, w tym kamienice 
czynszowe. Swoją siedzibę znalazła tutaj rów-
nież „Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych M. 
Wolski i Spółka”.

 Nowe ulice, zaplanowane jeszcze w XIX w., 
wytaczano w miarę przejmowania przez miasto 
gruntów. Bardzo ważną arterią komunikacyjną 
stała się obecna ulica Piłsudskiego, przedłuże-
nie ul. Cmentarnej (obecnie Lipowej) w kierunku 
dworca, będąca odciążeniem dla ul. Zamojskiej.  
Do I wojny światowej powstała jednolita zabudowa 

dzielnic robotniczych: Kośminka i Bronowic. 
Wzdłuż ciągu komunikacyjnego dworzec – śród-
mieście zabudowała się ulica Foksal, plac i ul. 
Bychawska, zaś przy cukrowni powstała wy-
dzielona enklawa urbanistyczna wzdłuż ulicy 
Krochmalnej. Przy niej po obu stronach powstały 
rzędy dwupiętrowych domów o konstrukcji mu-
rowanej z kamienia wapiennego i cegły. 

Pod względem wartości produkcji lubelskiej 
w 1890 roku pierwsze miejsce nadal zajmowało 
gorzelnictwo, browarnictwo, przemysł cukrow-
niczy i młynarski. Przemysł spożywczy stanowił 
jeden z głównych działów produkcji przemysło-
wej guberni lubelskiej, a w ostatnich latach XIX 
wieku przemysł cukrowniczy osiągnął niebywałe 
tempo rozwoju.      
       
c.d.n.

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.
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Można powiedzieć, iż siat-
kówka była Panu pisana od 
urodzenia?

Zdecydowanie. Ojciec 
i mama grali w siatkówkę. 
Mama zmarła, gdy byłem 
mały. Siłą rzeczy spędza-
łem dużo czasu na sali gim-
nastycznej, przy ojcu, który 
był trenerem.  Pamiętam, że 
ciągle gdzieś na boku odbijałem 
sobie piłkę. Choćby w sali Sokoła, 
na lubelskiej Starówce, gdzie ojciec 
prowadził zajęcia z siatkarzami Motoru Lublin. 
Treningi bokserskie prowadził tam też pan Stasio 
Zalewski. Później w tym miejscu mieścił się Teatr 
Lalki i Aktora.

Na początku to była zabawa…
Ojciec na początku wcale nie naciskał na 

to, bym grał w siatkówkę. Grałem też w piłkę 
nożna, w ręczną, w kosza, we wszystko, co się 
dało grać. Wtedy podwórka, przyszkolne boiska 
były pełne dzieciaków. Wychowywałem się na ul. 
Królewskiej. Miejsce do gry znajdywaliśmy na 
podwórku kamiennicy. Zawsze był trzepak, więc 
była bramka. Biegaliśmy też do mojej Szkoły 
Podstawowej nr 5 na Narutowicza. Tam na szkol-
nych boiskach graliśmy w kosza, albo w piłkę 
nożną.  Zresztą, w czasie lekcji, co przerwa bie-
gło się na boisko. Piłka brudna, rąk nie zdąży-
ło się umyć, więc moje zeszyty wyglądały nie-
ciekawie. Nie było internetu, nie było telefonów 

komórkowych. Całkiem inne 
czasy, gdy sport był jedną 
z pierwszych rozrywek.

Początek przygody 
z prawdziwą siatkówką 
to MKS Lublin?

Chodziłem do szko-
ły „budowlanki”, tam wy-

chowania fizycznego uczył 
mnie pan Kleczkowski, en-

tuzjasta sportu a siatkówki 
w szczególności. Moim pierwszym 

klubem był więc MKS, Międzyszkolny 
Klub Sportowy, który z czasem połączył się 
z AZS Lublin. W MKS AZS Lublin moim trenerem 
był Jerzy Welcz, późniejszy asystent Huberta 
Wagnera. To już była siatkówka na poziomie II 
ligi i związane z tym wyjazdy na mecze po całej 
Polsce. W 1972 roku trafiłem do Avii Świdnik. 
Mój ojciec został tam trenerem i razem z Jerzym 
Welczem w sezonie 1973/74 wywalczył awans 
do I ligi. Byliśmy w czubie tabeli. Już w pierw-
szym roku zajęliśmy czwarte miejsce. W kolej-
nym, olimpijskim 1976 roku zdobyliśmy brązo-
wy medal. Wszystko przerwał tragiczny wypadek 
samochodowy, w którym zginęli dwaj zawodni-
cy: Zdzisław Pyc i Henryk Siennicki. Na doda-
tek ja dostałem powołanie do wojska. Do Legii 
Warszawa poszedł trener Hubert Wagner i spo-
rządził listę zawodników, których chciałby mieć 
u siebie. 

WYWIAD

O olimpijskim złocie, trudach i radościach w życiu sportowca, 
rozmawiamy z Tomaszem Wójtowiczem - mistrzem olimpijskim 
i mistrzem świata, jednym z najlepszych, jeśli nie najlepszym 
siatkarzem w historii tej dyscypliny sportu..

ADAM PRZYSTUPA

Siatkówka była
mi pisana…
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w imprezach medalowych ciągle czegoś brakowa-
ło. Z reguły zajmowaliśmy miejsca poza podium, 
więc chyba zaskoczenie naszą grą w Meksyku 
było spore. Mieliśmy bardzo wyrównany zespół. 
Jedna szóstka grała, a druga potrafiła trenować 
obok w sali skoki przez płotki. Inny też był wtedy 
system rozgrywek. Wygrywając w grupie pierw-
szy mecz z Rosjanami 3:1, spotkaliśmy się z nimi 
znowu w rundzie finałowej. Po drugim zwycię-
stwie, tym razem 3: 2 graliśmy na koniec grupy 
finałowej mecz z Japonią. Mecz, którego wynik 
decydował o złotym medalu. Wygraliśmy 3:1. 

Na igrzyska olimpijskie w Montrealu 
w 1976 roku jechaliście już, jako mistrzo-
wie świata. Padła wtedy słynna deklara-
cja Wagner, że jedziecie po złoty medal. 
Zaskoczył Was tym trener?

Troszkę zaskoczył, bo słowa, iż interesuje nas 
tylko złoty medal a każdy inny będzie porażką, 
nakładały na nas większe obciążenie. Co będzie, 
gdy zdobędziemy srebro, które w każdej innej 
sytuacji byłoby wielkim sukcesem?  Ale poradzi-
liśmy sobie i z tym stresem. 

Choć mecz otwarcia zaczął się od stanu 
0: 2 w setach z Koreą Płd.…

Na właściwe tory wchodziliśmy jakby z opóź-
nieniem. Trzeba było rozegrać czasem dwa sety 
do tyłu, a potem trzy do przodu. I tak było chyba 
w każdym meczu, oprócz spotkania z Kanadą, 
którą pokonaliśmy gładko 3:0. Byliśmy moc-
ni a każde, zdawałoby się meczące zwycięstwo 
w pięciu setach, jeszcze bardziej nas budowało. 
Szliśmy cały czas do przodu. Każdy był skupio-
ny na graniu. Podczas naszych spotkań na try-
bunach pojawiali się przedstawiciele Polonii, ale 
wpierali nas też często miejscowi kibice, czy ki-
bice z innych krajów. 

Graliście widowiskowo, więc kradliście 
serca…

To wygrywanie w pięciu setach sprawiało, że 
czekali z ciekawością na kolejny mecz. Te ciężkie 
boje były ciekawe dla kibiców.

Finał z ZSRR niósł ze sobą w tamtym cza-
sie dla Was, jako sportowców kontekst inny 
niż tylko sportowy?

Spotykaliśmy się z nimi już na tylu różnych 
turniejach, że traktowaliśmy się normalnie, bez 
podtekstów politycznych. Oczywiście dla całe-
go społeczeństwa to finałowe zwycięstwo z nimi 
miało wartość szczególną. Po pierwsze – zdo-
byliśmy złoty medal na igrzyskach, a po drugie 

– ograliśmy Rosjan. To była potęga, więc każde 
wygrane z nimi spotkanie, niezależnie od dyscy-
pliny, czy to w siatkówkę, w hokeju czy w piłkę 
nożną budziło euforię. 

Potem powrót z olimpiady do domu…
Dwa lata wcześniej, jako mistrzowie świa-

ta wracaliśmy z Meksyku przez Paryż. Drogę ze 
stolicy Francji do Polski odbyliśmy pociągiem. 
Podstawiono dla nas specjalnie zarezerwowany 
wagon. Na dworcu czekały rodziny, ale nie było 
witających nas tłumów. W telewizji transmitowa-
ne było tylko ostatnie spotkanie z Japończykami. 
Olimpiada w Montrealu to było coś zupełnie 
innego. Ludzie nie spali po nocach by oglądać 
transmisje z naszych meczów. Do tej pory zda-
rza się, że gdy kogoś spotykam słyszę „Nie spa-
liśmy, całe noce nie spaliśmy przez was”. To był 
wielki sukces, którym żyła cała Polska. Spełniły 
się słowa Wagnera. Przeciwnicy przewidywali, 
że będziemy mocni, więc jak pokazują wyniki, 
starali się jak potrafili najlepiej. Przeciwko nam 
wychodziły im najlepsze mecze, więc musieliśmy 
się trochę napocić by wygrać ten złoty medal. 
A sam powrót był godny. Zakłady w Świdniku 
wysłały po mnie i Leszka Łasko śmigłowiec, który 
zabrał nas z Warszawy. Wylądowaliśmy na peł-
nym ludzi stadionie w Świdniku. Bardzo uroczy-
ście nas przyjęli. Powrót helikopterem zdarza się 
nieczęsto. 

Jakby nie było sukces nie powtórzony do 
dziś, nawet przez młodszych kolegów się-
gających po tytuły mistrza świata…

Olimpiada to specyficzny turniej rozgrywany 
raz na cztery lata. Trudno tam się dostać, bo ze-
społów jest mniej, niż na mistrzostwach świata, 
a każda porażka może odebrać medal. To prawda 
młodsi koledzy od lata starają się pójść w na-
sze ślady, ale spójrzmy na Włochów. Do dziś nie 
mają złotego medalu igrzysk olimpijskich, a pa-
nowali niepodzielnie przez całe lata dziewięćdzie-
siąte seryjnie zdobywając mistrzostwo świata. 
Dla każdego sportowca to medal, który ma naj-
większą wartość. 

Byliście wtedy drużyną, która nie tylko 
na boisku, ale też poza nim…

… walczyła o dobre imię Polaka. Podobno byli-
śmy nieźli, bo trening czyni mistrza. W Meksyku 
po zdobytym złotym medalu zrobiliśmy w hotelu 
imprezę, na którą zaprosiliśmy pozostałe ekipy, 
które tam mieszkały. Nadszarpnęliśmy tam moc-
no zapasy hotelowe. Kiedy po wszystkim pojawił 

Nie po myśli było wtedy Panu odchodzić 
z Avii…

Byłem reklamowany jako pracownik za-
kładu zbrojeniowego WSK Świdnik. Uparłem 
się. Mówię – odsłużę to w Lublinie w jednost-
ce przy Al. Racławickich. Byłem tam przez cały 
rok. Przez długi czas bez munduru i butów, bo 
nie było rozmiaru. Z czasem mundur uszyli mi 
gdzieś w Rembertowie, znaleźli buty. Przysięgę 
złożyłem. Potem, w trakcie mojej służby wyda-
rzył się ten wypadek. Stwierdziliśmy, że drużyna 
się rozsypała, a oni przystąpili do normalnych 
rozmów, nie siłowych. Postawiłem warunek, że 
razem ze mną do Legii przechodzą i ojciec i brat. 
W trójkę trafiliśmy do Warszawy. 

Rozegrał Pan 325 spotkań w reprezen-
tacji Polski. Pamięta Pan pierwszy przyjazd 
na kadrę? 

Na pewno było to duże przeżycie. Miałem za 
sobą pierwsze osiągnięcia. Jako osiemnastolatek 
w 1971 roku zdobyłem z drużyną srebrny me-
dal Mistrzostw Europy Juniorów w Barcelonie. 
Kolejnych juniorskich zawodów nie dograłem do 
końca, bo trener Wagner ściągnął mnie do pierw-
szej reprezentacji mówiąc, że ważniejsza jest ta 
dorosła siatkówka. Nie było przeproś. Zjawiliśmy 
się na tym obozie razem ze starszym ode mnie 
o rok Mirosławem Rybaczewskim. Byliśmy naj-
młodsi a tu zespół formowany od paru lat. I ich 
kolega, Jurek Wagner, który tak jak współcze-
śnie Stéphane  Antiga kończąc granie wziął re-
prezentację chłopaków, którzy byli jego kolega-
mi z boiska. Ten rok 1973 to był początek. Był 
oczywiście chrzest. Do tej pory mnie tyłek boli, 
bo dostaliśmy parę klapsów. Wkomponowaliśmy 
się w zespół, nie było z tym żadnych problemów.  

Mówiło się, że gdy Hubert Jerzy Wagner 
prowadził trening, to nikt nie miał czasu po-
drapać się w głowę…

Treningi zawsze były intensywne. Trzeba 
pamiętać, że wówczas na boisku obowiązywa-
ły troszeczkę inne reguły gry - były przejścia, 
gra trwała bardzo długo. Do takiej gry potrzeb-
na była kondycja. Dużo czasu spędzaliśmy 
więc w górach, na obozach. To były półroczne 
przygotowania. Dużo chodzenia w góry i bie-
gania z obciążeniami, z takimi sławnymi pasa-
mi ważącymi po 10 kilogramów. W pasach były 
ołowiane naboje. Jeździliśmy do Zakopanego, 
w Pireneje. Zwłaszcza przed mistrzostwami 
świata w Meksyku. Tam mecze były rozgrywane 

na bardzo dużych wysokościach, więc trzeba 
było mieć szczególnie dużą wydolność orga-
nizmu. Byliśmy przygotowywani do gry w tak 
ciężkich warunkach i to się opłaciło, bo jak zapi-
sano w historii, rozegraliśmy tam dużo pięciose-
towych spotkań. W takich sytuacjach znaczenie 
ma przygotowanie fizyczne. Przeciwnicy nie do-
trzymywali nam kroku. A my wiedzieliśmy - aby 
dotrzeć do piątego seta, w nim sobie poradzimy.

W tamtych sytuacjach dużą rolę grała 
też chyba Wasza odporność psychiczna?

Na pewno. Takich sytuacji dużo było zwłaszcza 
na igrzyskach olimpijskich w Montrealu. Rosjanie 
w finale mieli w górze chyba ze dwie piłki me-
czowe i nie mogli ich skończyć. My potrafiliśmy 
to odrobić, wyjść na prowadzenie i wygrać. To 
oczywiście złożone zagadnienie, na które wpływ 
mają indywidulane cechy charakteru, ale zawsze 
zawodnik, który jest dobrze przygotowany, jest 
w formie, czuje się pewniej i ma tę odporność 
psychiczną większą. 

Pięciosetowe pojedynki zapadły w pa-
mięć szczególnie na igrzyskach. Były też 
oczywiście na mistrzostwach świata 
w Meksyku w 1974 roku, ale patrząc po wy-
nikach, pierwsze dwie rundy turnieju prze-
szliście tam brawurowo tracąc tylko trzy 
sety w sześciu meczach…

W Meksyku, na początku wzięliśmy wszyst-
kich z zaskoczenia.  W turniejach towarzyskich 
pokazywaliśmy, że mamy silny zespół, ale 
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Pamiętam, wiele lat temu miałem okazję 
oglądać Pana na parkiecie w pokazowym 
meczu „złotej drużyny Huberta Wagnera” 
z Fryderykiem Lublin.

Namówili mnie wtedy do występów w dru-
żynie Fryderyka Lublin licząc, że może przycią-
gnę swoim nazwiskiem trochę ludzi na trybuny. 
Druga liga po długich latach przerwy to było wte-
dy w Lublinie duże osiągnięcie. Teraz jest następ-
ny sukces, bo już mamy pierwszą ligę w postaci 
drużyny LUK Politechnika Lublin. Wracając do 
Fryderyka - namówili mnie żebym się tam poka-
zywał na zagrywkę. Mówili „wejdziesz, zagrasz” 
a kończyło się tym, że znowu grałem „pięciose-
tówki” od początku do końca. Taki epizod już po 
paru latach przerwy.

Jak Pan spogląda na dzisiejszą 
siatkówkę?

Zmieniła się, a duży wpływ na to miała telewi-
zja. W czasach, gdy punkty zdobywało się tylko 
przy własnej zagrywce nie można było określić 
ram czasowych spotkania. Obie drużyny mogły 
przez pół godziny poruszać się po boisku i nie 
zdobyć punktu. Teraz każdy błąd to punkt. Przez 
to gra została przyśpieszona. Oprócz tego zmie-
niły się też inne zasady – kiedyś nie było libero. 

Byliście chyba kiedyś bardziej 
uniwersalni?

Nie były specjalizacji, każdy potrafił wszyst-
ko wykonać na boisku. Dużo pracowało się nad 
wyszkoleniem technicznym, bo zawodnik musiał 
i przyjmować, i atakować. Ze skrzydeł, ze środka 
pola. Potrafiliśmy bardzo dobrze odbijać palca-
mi. Teraz przy wysokiej piłce, gdy musi ją odbić 
ktoś inny niż rozgrywający, jest strach, że zaraz 
będzie odgwizdana „podwójna”. Mamy też dzisiaj 
do czynienia z mocniejszą zagrywką. W tamtych 
czasach nie było zagrywki z wyskoku. Zaczęła 
się pojawiać, gdy grałem we Włoszech. Jeszcze 
wcześniej, kiedy grał mój ojciec serwowało się 
hakiem. Wtedy każdą piłkę trzeba było przyjąć 
na palce i to czysto, bo nie było przyjęcia spo-
sobem dolnym.  Także, to pokolenie przede mną 
było jeszcze bardziej techniczne. Zmieniła się 
siatkówka. Na pewno kiedyś trudniej było zdobyć 
punkt. Dziś można bronić nogą, można zagrać 
piłkę po taśmie. Absolutnie pożyteczną sprawą 
jest możliwość sprawdzenia przy użyciu nowo-
czesnej techniki czy piłka uderzyła w boisko czy 
też nie. Unikamy wielu nieporozumień i kłótni.

Siatkówka się zmieniła, ale oprócz me-
dali zostało Panu miano jednego z najlep-
szych siatkarzy w historii…

Tak mówią. Samemu ciężko jest siebie ocenić, 
ale pewnie zły nie byłem, skoro tak twierdzą. Do 
tej pory, byli zawodnicy a dziś trenerzy, przeciw-
ko którym grałem, wspominają np. że nie mogli 
przejść atakiem przez mój blok.  To miłe, zwłasz-
cza w przypadku Rosjan, którzy zawsze mają 
szacunek do mocnych przeciwników.  Zwłaszcza 
tych, którzy potrafili ich pokonać.  

Pana największy atut na boisku?
Nie wiem. W tamtym zespole wszyscy byli 

wszechstronni. Zawsze mówimy, że 90% to pra-
ca, ale 10% talentu bardzo się przydaje. W spo-
rcie jak wszędzie, można być rzemieślnikiem 
i można być artystą. Może umiejętność widze-
nia? Super jak się widzi w ataku ręce blokują-
cych i można przewidzieć, którędy można zaata-
kować. To ciężka do wytrenowania cecha.

Po latach zostało dużo wspomnień 
i satysfakcji…

Zawsze podkreślam, że po tylu latach ciężkiej 
pracy, mamy przynajmniej medale. Są sportow-
cy, którzy pracowali równie ciężko, ale nie osią-
gali takich sukcesów. My jesteśmy szczęśliwi, bo 
nagrodzono nas medalami. Oczywiście, nie każ-
dy będzie mistrzem świata czy olimpijskim, nie 
każdy trafi do reprezentacji, ale sport to szkoła 
charakteru i piękna przygoda.

się z rachunkiem menadżer hotelu, nasz kie-
rownik drużyny, pracownik MSZ, dystyngowany 
starszy Pan, władający kilkoma językami, gdy 
zobaczył już po wszystkim kwotę na rachunku 
przedstawionym przez menadżera hotelu, pogła-
skał się po głowie i powiedział: „to jest pomyłka, 
moi chłopcy tylko mleko piją. Do widzenia Panu”. 
Rachunek pokryła potem federacja meksykań-
ska. Ale to wszystko było już po turnieju.

Cztery lata później na igrzyskach 
w Moskwie, bez udziału Huberta Wagnera, 
nie udało się powtórzyć sukcesu, choć staw-
ka nie wydawała się tak silna. Przypomnijmy, 
że po agresji ZSRR na Afganistan igrzyska 
zbojkotowały reprezentacja 63 krajów, ze 
Stanami Zjednoczonymi na czele.

Stawka rywali na pozór była przerzedzona, 
ale w siatkówce i tak najmocniejsze były wów-
czas zespoły europejskie. Po cichu liczyliśmy 
przynajmniej na srebro. Natomiast zespół był 
osłabiony kontuzjami. Zabrakło kilku kolegów, 
a ja miałem problemy z kręgosłupem i pęknię-
tą łękotkę. W czasie meczów prosiłem o czas 
i sam sobie nastawiałem kolano, żeby wskoczyło 
na właściwe miejsce i można było ruszać nogą. 
Przegraliśmy z zespołami, z którymi powinniśmy 
w normalnej dyspozycji wygrać i zajęliśmy 4 
miejsce.

Gdy w 1983 rok rolę trenera męskiej re-
prezentacji ponownie objął Hubert Wagner 
zdobyliście srebro w mistrzostwach Europy 

w NRD, gdzie przegraliście tylko jeden mecz 
z ZSRR. Wydawało się, że kolejne igrzyska 
olimpijskie w Los Angeles mogą znowu być 
Wasze. 

Byliśmy dobrze przygotowani z szansami na 
medal. Na turniejach w Stanach Zjednoczonych 
wygrywaliśmy z gospodarzami, którzy przecież 
potem zdobyli złoty medal olimpijski.  Niestety, 
tu już włączyła się polityka. Będąc na turnieju 
w Brazylii, otrzymaliśmy wiadomość, że nie je-
dziemy na igrzyska bojkotowane przez ZSRR 
i inne kraje socjalistyczne. Podporządkowali się 
wszyscy oprócz Rumunii. Bez sensu. Cztery lata 
przygotowań  przekreślone jedną decyzją poli-
tyka. Cztery lata spisane na straty. W zamian 
mieliśmy grać jakiś turniej przyjaźni państw so-
cjalistycznych na Kubie. Po tej informacji, jako 
jedyny powiedziałem, że nie jadę. Odesłano 
mnie na trybuny i tak wyglądało pożegnanie 
z reprezentacją.  

Potem przyszedł etap włoski…
We Włoszech grałem już od roku. Aby wyje-

chać za granicę każdy sportowiec musiał mieć 
wtedy ukończone 30 lat. Tylko Zbyszek Boniek 
odchodząc po mundialu do Juventusu dostał po-
zwolenie w wieku 28 lat. To był wyjątek. Wszyscy 
musieliśmy czekać do trzydziestki i trzymać 
kciuki za to, by przed upływem tego czasu nie 
złapać poważnej kontuzji. Trzydziestka to wiek, 
w którym już się raczej powoli myśli o kończe-
niu kariery, ale grałem jeszcze osiem lat. Tam 
w 1985 roku z Santalem Parma zdobyliśmy klu-
bowy Puchar Europy, wygrywając z… Rosjanami 
z CSKA Moskwa. Pierwszy klubowy Puchar 
Europy w historii włoskiej siatkówki. Włosi ko-
chają siatkówkę. Graliśmy przy pełnych salach. 
Salach z reguły dużo lepszych, większych niż 
w Polsce. Na Legii graliśmy przecież w jakiejś 
starej przedwojennej ujeżdżalni gdzie mieściło 
się 200 osób. Inne zespoły miały hale jeszcze 
mniejsze. Zupełnie inaczej niż teraz, gdy mamy 
hale z widownią na kilka tysięcy ludzi. Rzecz ja-
sna bez telewizji, bez dzisiejszej otoczki infor-
matycznej. W latach osiemdziesiątych do Włoch 
jeździło już stosunkowo dużo Polaków. Trenerem 
włoskiej reprezentacji juniorów był Olek Skiba. 
Stworzył zespół, który potem w seniorach zdo-
bywał już wszystko. Dla Włochów, był to wtedy 
etap nauki, czerpali z naszej wiedzy i umiejętno-
ści. Teraz wszystko się zmieniło, Włosi przyjeż-
dżają do nas, prowadzą zespoły.

Tomasz Wójtowicz
ur. 22 września 1953 r. w Lublinie, jeden z naj-

lepszych siatkarzy świata w historii tej dyscypli-
ny sportu. Zawodnik MKS Lublin, AZS Lublin, Avii 
Świdnik, Legii Warszawa, Edilcuoghi Sassuolo, 
Santal Parma, Granarolo Ferrara, Familia Città 
di Castello, Fryderyka Lublin. Mistrz olimpij-
ski (1976), mistrz świata (1972), zdobywca 2 
miejsca w Pucharze Świata (1973), czterokrot-
ny srebrny medalista mistrzostw Europy (1975, 
1977, 1979, 1983), srebrny (1972) i brązowy 
(1973) medalista mistrzostw Europy juniorów, 
zdobywca Klubowego Pucharu Europy z druży-
ną Santalu Parma w 1983 roku. Nominowany do 
grona najlepszych „8” siatkarzy świata i amery-
kańskiej galerii siatkarskich sław – Volleyball Hall 
of Fame.
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Znana jest akwarela Aleksandra 
Orłowskiego przedstawiająca ulicę Lublina 
z widokiem na Bramę Krakowską, gdzie na 
elewacji jednej z kamienic autor umieścił 
napis „miasto do czyszczenia”. Czy było tak 
w istocie?

Przed wiekami o ulice nie dbano tak jak dzi-
siaj, w związku z czym przyrastały błotem, od-
padkami konsumpcyjnymi czy gruzem. 
Jest taka słynna relacja kronika-
rzy, mówiąca o tym, iż kiedy 
król Stanisław Poniatowski 
przemierzał Krakowskie 
Przedmieście w drodze do 
Wiśniowca, na wysoko-
ści kościoła p.w. Ducha 
Świętego jego kareta 
utknęła w błocie i trzeba 
było zaprzęgu wołów by ją 
wyciągnąć. Ta opowieść wią-
że się z drogą, którą odkryli-
śmy podczas naszych prac arche-
ologicznych na pl. Litewskim, bo choć 
była solidna, wybudowana wielkim nakładem sił 
i środków, to szybko została zamulona. Obok 
drogi był rynsztok, zrobiony równie solidnie jak 
droga, wyparty, wyszalowany, z desek nie dar-
tych, ale heblowanych. Biegł on od kościoła p.w. 
Świętego Ducha aż w rejon dzisiejszej Poczty 
Głównej. Na tym odcinku go odkryliśmy. Jak 
było dalej? Tego niestety nie jesteśmy w stanie 
powiedzieć. Rynsztokiem płynęły różnie nieczy-
stości odprowadzane w okolicę wąwozu na ul. 
Hempla, albo w rejon drugiego wąwozu na ul. 

3-maja. Kiedy przestał być potrzebny, albo też 
wskutek braku dbałości, stał się śmietniskiem. 
W tym śmietniku znaleźć można było dosłow-
nie wszystko, od naczyń, odpadków z produkcji 
rzemieślniczej po potłuczone kafle. Jeden z nich, 
wyjątkowy, znajdzie się na okładce przygoto-
wywanej do druku książki poświęconej dziejom 
Krakowskiego Przedmieścia. Wyjątkowy, bo 

przedstawiał króla, a właściwie koro-
nowaną głowę. Datowaliśmy go na 

drugą połowę XVI wieku. Skoro 
w tym roku obchodzimy jubile-
usz 700-lecia Unii Lubelskiej, 
myślę, że ów kafel znalezio-
ny na pl. Litewskim, jako 
świadek wydarzeń będzie 
odpowiedni na okładkę ta-
kiej publikacji.

W Warszawie śladem 
dawnych zmagań z miej-

skimi nieczystościami jest 
utrwalona w pieśni nazwa ulicy 

Gnojnej, którą wywożono uprząt-
nięty gnój i odpady… 

W Lublinie nie mieliśmy ulicy Gnojnej. 
Mieliśmy od strony dominikanów Furtę Gnojną 
i sądzić należy, że służyła temu właśnie. Mieliśmy 
również rynsztok, który biegł ulicą Rybną, przez 
plac Rybny aż do wąwozu uchodzącego do dzi-
siejszej ulicy Kowalskiej, którym płynęły nie-
czystości. To co było wylewane przez okna do 
rynsztoków zbierało się w formie wezbranej stru-
gi i tamtędy uchodziło przez wąwóz do doliny 
Bystrzycy czy Czechówki.

O tym jak w dawnym Lublinie radzono sobie z odpadami oraz roli 
odkryć archeologicznych w odsłanianiu dawnej historii naszego miasta 
- rozmawiamy z dr Rafałem Niedźwiadkiem.
ADAM PRZYSTUPA

PRZYSZŁOŚĆ 
ARCHEOLOGII
LEŻY NA ŚMIETNIKU

WYWIAD

Czy na terenie Lublina w dawnych cza-
sach istniały wysypiska?

Nie wiem czy w takiej zorganizowanej for-
mie jak dzisiaj. Lublin miał wtedy mniejszą ilość 
mieszkańców, mniej było też śmieci. Aby pozbyć 
się odpadków konsumpcyjnych, kiedy gromadzi-
ły się   potłuczone czy wycofane z użycia przed-
mioty, znajdowano miejsca by je utylizować. Na 
Arkadach, które historycznie są ogrodami świę-
toduskimi i karmelickimi, odkryliśmy doły, do 
których zrzucano fragmenty pieców kaflowych 
z zabudowań zakonnych karmelitów (dzisiej-
szy budynek Ratusza), które spłonęły w 1803 
roku. Odnaleźliśmy całe formy, całe rzędy kafli. 
Nie szukano więc miejsca na składowisko, tylko 
zapełniano, wykorzystywano  zagłębienia tere-
nu w najbliższym sąsiedztwie. Takimi miejsca-
mi stawały się też np. kloaki, które również od-
krywamy podczas badań archeologicznych. Tam 
znajduje się nie tylko to, co człowiek wydalił, 
wyrzucił, ale również to, co zgubił. Czasami są 
to rzeczy cenne, wręcz wartościowe. Na przykład 
na ul. Bramowej w jednej z kloak znaleźliśmy 
zawartość sakiewki pełnej srebrnych monet. 
Ktoś musiał bardzo boleć nad tą stratą. Na ko-
lejnej działce przy ul. Olejnej 6, na dnie kloaki, 
nie wiem czy ustawiono, czy też wrzucono pięć 
garnków. Znaleźliśmy tam też topór, który naj-
prawdopodobniej upadł jakiemuś dawnemu 
lublinianinowi.   

Wpadł i nie mógł go już wyłowić…
Kloaka miała głębokość 5 metrów, więc trze-

ba by nie lada odwagi by tam zanurkować. Ale 
wróćmy do odpadów. Tak jak mówiłem, nie zna-
leźliśmy jednej lokalizacji, które można nazwać 
wysypiskiem. W pewnym momencie takim miej-
scem, które należało wypełnić stała się fosa. 
Nawet król to nakazał. Fosa, która miała 9 me-
trów głębokości zapełniana była w ciągu kilku-
set lat, a najintensywniejszy proces to jest XVI-
XVII wiek kiedy stała się wielkim śmietnikiem. 
Dla archeologów to wielka gratka. Ze względu 
na głębokość i stopień skomplikowania prac pod-
chodziliśmy do tych wykopów z dużą ostrożno-
ścią, ale informacje, które udało się uzyskać są 
rewelacyjne. Odnaleźliśmy tam m.in. fragmen-
ty worków tekstylnych zaopatrzonych w plom-
by służących jako opakowania. To ślady handlu, 
którego materialne dowody jesteśmy w stanie 
udowodnić co najmniej od XVI wieku i wska-
zać kierunki sięgające Anglii, Włoch i oczywiście 
wschodu. Czeka nas jeszcze żmudna robota, aby 
rozszyfrować, co na tych plombach się znajduje.

Takie miejsca są dziś gratką dla 
archeologów…

Znany amerykański archeolog profesor Lewis 
Binford mówił, iż przyszłość archeologii leży na 
śmietniku. 

kafel płytowy z 2 po. XVI w. pozyskany 
z zasypiska rynsztoku na Placu Litewskim 

(fot. R. Niedźwiadek)

wybór plomb tekstylnych pozyskanych 
z zasypiska fosy przed Bramą Krakowską 

(fot. K. Grabowska)
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Podczas swoich prac znajdujecie rów-
nież Państwo ślady świadczące, iż recy-
kling nie jest bynajmniej współczesnym 
wynalazkiem…

Najbardziej zaskakującym przykładem recy-
klingu, na który trafiłem w literaturze były topor-
ki z guzikowatym obuchem.  Profesor Sławomir 
Kadrow, który zajmuje się przełomem neolitu 
i epoki brązu badał jak zmieniało się to narzą-
dzie wykonane z kamienia. Zestawiono wiele 
form, które miały być różnymi stopniami rozwo-
ju jego typologii i okazało się, że na wielu z nich 
odkryto ślady ich przerabiania. Kiedy łamał się 
ów guzikowaty obuch, z toporka przygotowywa-
no mniejsze narządzie, które typologicznie było 
czym innym, ale tak naprawdę było przetworzo-
ną wersją tego wcześniejszego wytworu. 

A jak to wyglądało w Lublinie?
Mimo że mówimy wciąż o miejskości Lublina, 

to jednak dla piętnasto czy szesnastowiecznego 
miasta należałoby przyjąć, przynajmniej w jakiś 
częściach, model gospodarstwa wiejskiego, po 
części samowystarczalnego, a po części takie-
go gdzie większość rzeczy można było powtór-
nie wykorzystać. Jego przejawem było np. dru-
towanie garnków. Sam nie wyobrażałem sobie 
jak to może wyglądać, dopóki takiego garnka 
nie wykopaliśmy. Nawiercone dziury i spękanie 
zaciągnięte drutami. Odkrywamy ślady odzieży, 
obuwia, które są bardzo mocno znoszone, łata-
ne, cerowane, skracane, przerabiane. Zapewne, 
w pewnej mierze było to zjawiskiem powszech-
nym dotykającym wszystkich warstw społecz-
nych np. siostry wizytki z klasztoru brygidkow-
skiego zostały złożone do grobów w łachmanach. 
Nawet bezdomny jest dzisiaj lepiej ubrany. Te 
habity były podkładane, zakładane, łatane, prze-
szywane. Pewnie troszkę inaczej było w gospo-
darstwach przy dworach. Niestety, choć tych 
w Lublinie mieliśmy wiele, to tylko przy kilku 
z nich były prowadzone badania wykopalisko-
we. W związku z tym trudno nam archeologom 
rekonstruować pełny obraz ich życia. W pewnej 
mierze próbowaliśmy to zrobić dla terenu dzisiej-
szego pl. Litewskiego, ponieważ przed pałacem, 
niesłusznie zwanym pałacem Czartoryskich, 
bo w rzeczywistości należał do Lubomirskich 
i Sanguszków,  było szereg dołów zapełnionych 
różnymi odpadkami, od potłuczonej zastawy sto-
łowej po odpady konsumpcyjne jak kości.

wybór odrzuconych przedmiotów z I fazy 
użytkowania (XV/ XVI w.) warsztatu garncarsko
-kaflarskiego zlokalizowanego na tyłach Poczty 

Głównej (fot. R. Niedźwiadek)

przekrój przez fosę złożony z fotografii, 
po lewej – daty radiowęglowe, B-M – etapy 

użytkowania fosy, b-k – lokalizacja zabytków 
datujących zasypywanie fosy (oprac. P. Zimny)

Odkryli też Państwo ślady czegoś, co 
nazwać można recyklingiem odpadów 
budowlanych…

Takim przykładem niech będą wyniki naszych 
prac w archikatedrze lubelskiej. Archikatedra 
stanęła obok zabudowań podarowanych jezuitom 
przez m.in. Tęczyńskich czy Firlejów. Te kamie-
nice powstały w XVI wieku, w związku z czym 
urządzano w nich piece grzewcze. Gdy badali-
śmy archikatedrę, okazało się, że pod warstwą 
posadzkową jest warstwa pełna popiołów, żużli, 
węgli drzewnych i mnóstwo kafli, zachowanych 
w ¾, a nawet w całości. Wniosek był prosty – 
ponieważ katedra w 1752 roku spłonęła niemal 
doszczętnie, zgorzały również kamienice, które 
należały do jezuitów.  Po zburzeniu spalonych 
domów, te piece zostały rozgarnięte i zrobiono 
z nich podbudowę pod posadzkę odbudowywa-
nych krypt pod południową nawą archikatedry. 
Innym takim miejscem jest Teatr Stary, gdzie 
podczas prac archeologicznych wyróżniliśmy 
pięć faz chronologicznych, z których dwie były 
zamknięte katastrofami. Po pierwszym pożarze 
w I połowie XV wieku, choć do odbudowy wyko-
rzystano część mniej uszkodzonych belek, dużej 
części rumowiska nie uprzątnięto. Podczas na-
szych prac pialiśmy z tego powodu z zachwytu, 
bo odkryliśmy wręcz całe przewrócone ściany. 
Dzięki temu wykazaliśmy, że w Lublinie istniały 
w średniowieczu obiekty szachulcowe. Wcześniej 
historycy nie dopuszczali w ogóle myśli, by ten 
typ budownictwa zachodniego rozprzestrzenił się 
w Lublinie. To zaś jest całkiem logiczne – skoro 
do naszego miasta przybywali Niemcy, jak mieli 
budować? Nie nauczyli się konstrukcji zrębowej, 
może nie było ich stać na murarzy, w związku 
z czym stawiali budynki takie, jak w ich rodzin-
nych ośrodkach. 

Kiedy opowiadamy o odpadach, o po-
trzebie recyklingu często wspominamy, jak 
długo poszczególne rodzaje odpadów ule-
gają rozkładowi. Trwałość poszczególnych 
materiałów to paradoksalnie wartość, która 
pozwala odkrywać ślady przeszłości. 

Trwałość materiałów, które odnajdujemy zale-
ży od środowiska, w którym zalegają. Przedmiot 
żelazny pozostawiony w środowisku kwaśnym 
szybko się rozłoży, skoroduje, natomiast w śro-
dowisku suchym przetrwa dłużej. Tutaj nieste-
ty nie ma reguły. Rzeczy organiczne jak stroje, 
szaty, szczątki roślin, bardzo lubią hermetyczne, 

zamknięte środowiska pełne bakterii. Takimi 
miejscami są krypty. Odnajdywane w nich ko-
ści ludzkie często rozkładają się do postaci mia-
łu, zaś tkaniny można wziąć w rękę, swobodnie 
zgiąć, kształtować bez szkody dla nich, mimo 
upływu 300-400 lat. 

Wydawać by się mogło, że najczęściej 
jednak odkrywacie przedmioty wykonane 
z metalu…

Z tym metalem jest trochę kłopot, bo im głę-
biej chcielibyśmy sięgać wstecz, tym natrafiamy 
na większy niedobór zabytków. Cezurą okazuje 
się wiek XV. We wcześniejszych okresach wy-
robów metalowych było mało, z tych względów 
niewielki ilości ich odnajdujemy. W wieku XV 
mamy wyraźny przełom w każdej kategorii, czy 
to w monetarnej, czy w przedmiotach użytku co-
dziennego wykonanych z żelaza. Trudno mi od-
powiedzieć na pytanie dlaczego, bo przynajmniej 
za czasów naszej ery ten surowiec powinien być 
powszechny. Nie tylko dlatego że od VI w. p.n.e. 
żyjemy w epoce żelaza, ale również dlatego, że 
około VI-VIII w. p.n.e. zupełnie wyszły z uży-
cia krzemienie, stopniowo również wycofywano 
wyroby z brązu. Dla XV w. mamy potwierdzo-
ne zarówno w przekazach pisanych, jak i ma-
teriale archeologicznym produkcję żelaza z rud 
darniowych.  Zapisy źródłowe wręcz mówią, że 
Kamionka wzbogaciła się tym, że wytwarzała 
rudy żelaza dla Lublina. Ślady obróbki metali 

po lewej – drewniana nawierzchnia 
Krakowskiego Przedmieścia z 2 poł. XVIII w., 

po prawej – stopowa partia rynsztoku 
(fot. P. Zimny)
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odsłoniliśmy na pl. Litewskim i na pl. Łokietka. 
Tylko, że wciąż nie sięgamy głębiej niż poza XV 
wiek. Jak było wcześniej – nie potrafimy powie-
dzieć, Brakuje nam śladów, samych zabytków 
jest niewiele. Przedmioty, które odnaleźliśmy 
podczas prac na pl. Łokietka oddaliśmy do anali-
zy metaloznawczej i badań spektrometrii maso-
wej. Jeszcze za wcześnie by mówić o ich rezulta-
tach. To dopiero początek prac zmierzających do 
odpowiedzi na pytanie, czy te metale były produ-
kowane w Lublinie. Zdaje się, że tak. Skąd więc 
trafiały surowce? Być może było tak, że częścio-
wa obróbka ta najbardziej żmudna wymagająca 
dużej ilości węgla drzewnego była prowadzona 
np. w okolicach Kamionki a do Lublina, dostar-
czano wyłączenie półsurowiec.

A szkło?
Ze szkłem jest jeszcze gorzej. Ani z przeka-

zów pisemnych ani z prac archeologicznych nie 
znamy w Lublinie żadnego średniowiecznego 
zakładu szklarskiego. Na podstawie wykopalisk 
możemy powiedzieć, że okna z okrągłymi gomół-
kami, łączone trójkątnymi szybkami i ołowianymi 
taśmami w Lublinie istniały, ale bałbym się użyć 
sformułowania, że było to wcześniej niż w XIV 
wieku, a może raczej dopiero od XV wieku. Okna 
z wielkimi taflami to pomysł XVIII wieczny.

Lublin w swej historii był wielokrotnie 
celem napaści. Czy koczujące wojska mia-
ły również swoje śmietniska, które dzisiaj 
eksplorujemy? Czy odnajdujemy w ten spo-
sób ślady innych kultur?

Po pierwsze dziś w archeologii unika się iden-
tyfikacji poszczególnych grup kulturowych jeśli 
chodzi o wyroby kultury materialnej, z grupami 
etnicznymi. Być może dla Słowian robimy wyją-
tek, bo Słowianie żyją do dzisiaj w naszych ge-
nach. A druga odpowiedź – bardzo trudno tego 
rodzaju zespoły wyodrębnić z ogółu znalezisk. 
Wiemy, że najeżdżali Lublin Tatarzy, Litwini, 
Jadźwingowie, Rusini i choćby w teorii, by przy-
gotować się do oblężenia musieli gdzieś roz-
bić obóz. Tylko pytanie, czy Tatarzy stanęli na 
Tatarach? Odpowiedź jest brutalna – tam się nie 
prowadzi badań archeologicznych, jakichkolwiek. 

A przy budowie wielkich osiedli mieszka-
niowych, w latach siedemdziesiątych ubie-
głego wieku?

Wówczas nie sądzono, że poza Starym 
Miastem osadnictwo w średniowieczu mogło roz-
winąć się  gdzieś indziej. Mówiło się o Czwartku, 

po lewej piec typu wawelskiego 
(za: M. Piątkiewicz-Dereniowa), po prawej 

kafle typu wawelskiego produkowane 
II fazie (1 ćw. XVI w.) w warsztacie 

garncarsko-kaflarskim zlokalizowanym na ty-
łach Poczty Głównej (oprac. R. Niedźwiadek)

potłuczone naczynia wrzucone do jamy na 
cmentarzu świętoduskim (fot. K. Drobek)

kafel płytowy z 1 poł. XVI w. wyprodukowany 
w warsztacie garncarsko-kaflarskim 

zlokalizowanym na tyłach Poczty Głównej 
(fot. R. Niedźwiadek)

o wzgórzu zamkowym, Kirkucie i wzgórzu sta-
romiejskim pomijając zupełnie możliwość ist-
nienia osadnictwa wczesnośredniowiecznego 
w innych miejscach. Tymczasem dzisiaj mamy 
pewność, że Śródmieście od Bramy Krakowskiej 
do ul. Lipowej,  jeśli nie od VI to na pewno od 
VIII wieku, było w jakiś sposób eksploatowa-
ne i zamieszkiwane. Wszystkie doliny rzeczne 
Czechówki, Czerniejówki, Bystrzycy w okolicach 
miasta były dość intensywnie zamieszkane od VI 
wieku. Pomijam oczywiście czasy pradziejowe, 
bo szukając tych pierwocin osadnictwa sięgnę-
libyśmy około 12 tysięcy lat przed Chrystusem. 
Myślę, że tak jak przed 20 laty nikt nie sądził, 
że Śródmieście Lublina może kryć ślady średnio-
wieczne a dzisiaj jesteśmy tego pewni, tak mimo 
tak dużej urbanizacji, tak dużych degradacji, ja-
kie poczyniło budownictwo wielkopłytowe, w tych 
osiedlach winniśmy szukać starszych śladów. Jak 
dalekich i w których miejscach? Trudno wskazać. 

Czy nowe inwestycje związane z rozbu-
dową Lublina dają szanse na nowe badania 
archeologiczne?

Niestety nie. Sytuację udało się ucywilizować 
jedynie w przypadku dróg. Wszystkie nowe dro-
gi, jakie są budowane mają bardzo rygorystycz-
ną obsługę archeologiczną. Powiem nieskromnie, 
że po części jest to nasza zasługa, bo jako pierw-
si na Lubelszczyźnie zrobiliśmy badania pod 
drogę szybkiego ruchu, czyli obwodnicę Piask. 
Podczas tych prac udało nam się wówczas odna-
leźć ślady pięciu osad. Najstarsza z nich sięgała 
schyłku epoki łowców mamutów sprzed 12 000 
lat p.n.e.  To pokazało, że także Lubelszczyzna 
powinna być włączona w ogólnopolski program 
badań autostradowych. Proszę sobie wyobrazić, 
iż od 2003 roku potrafiliśmy napisać prehisto-
rię Lubelszczyzny, od czasów najdawniejszych 
sięgających paleolitu aż po zjawiska z II wojny 
światowej. Jeśli szukać sukcesów to są nimi nie-
wątpliwie badania na drogach. 

Które z odkryć archeologów na terenie 
Lublina uznałby Pan za przełomowe?

Co kilka lat, góra co dekadę, mamy takie 
odkrycie. Między 1959 a 1966 rokiem były pro-
wadzone wykopaliska na Czwartku. Do tamte-
go czasu historycy twardo obstawali przy teo-
rii, iż cezurą wyznaczającą początki osadnictwa 
w Lublinie był rok 1317. Okazało się, że wcze-
śniej, w VII i VIII wieku była tam regularna za-
budowa i domy mieszkalne. Wtedy historycy 

zaczęli rozmawiać z archeologami. Jeszcze w la-
tach 60-tych odkryto, że na wzgórzu zamkowym 
był cmentarz. Znajdował się on jednak  w innym 
miejscu niż kaplica zamkowa. Skoro więc kaplica 
jest z czasów Kazimierza Wielkiego to znaczy, że 
musiał istnieć tam wcześniejszy obiekt sakralny. 
Następnie znaczące odkrycia to prace archeolo-
giczna na pl. Po Farze. I tak można wymieniać 
co dekadę.  Współcześnie, za przełomowe na-
leży uznać wyniki prac w śródmieściu Lublina. 
Zmieniliśmy tak mocno jego historię, że wyraźnie 
trzeba dziś mówić, iż było ono zagospodarowane 
od wczesnego średniowiecza. Na terenie „Arkad” 
mieliśmy regularną osadę z placem owalnym, 
wokół którego skupiały się obiekty mieszkalne. 
Mnie osobiście zaskoczyło, iż w XVI wiecznym 
Lublinie istniała ludwisarnia i konwisarnia. Jej 
ślady w postaci pokruszonych dzwonów i armat 
odkryliśmy na ul. Świętoduskiej. W rejonie pocz-
ty głównej odkryliśmy warsztat, w którym na 
początku XVI wieku były produkowane ozdobne 
kafle, tego samego rodzaju, jak te, które mo-
żemy podziwiać na Wawelu. Kafle te nie jechały 
do Krakowa, tylko były montowane w lubelskich 
kamienicach. I pewnie takich przełomów dałoby 
się wskazać więcej. Mimo że o Lublinie napisano 
wiele, to na drodze ku odkrywaniu jego tajemnic 
- moim zdaniem - jesteśmy dopiero na początku.

dr Rafał Niedźwiadek
Absolwent archeologii na UMSC w Lublinie i UR 

w Rzeszowie, asystent w Zakładzie Archeologii 
Późnego Średniowiecza i Nowożytności, 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Mikołaja 
Kopernika w Toruniu. Autor i współautor ponad 
80 publikacji, w większości opisujących dzieje 
Lublina i Lubelszczyzny. Założyciel firmy Archee 
Badania i Nadzory Archeologiczne prowadzącej 
m.in. w latach 2001-2002 badania archeolo-
giczne w archikatedrze lubelskiej (ponad 100 
pochówków znalezionych w kryptach i najlicz-
niejsza w Polsce kolekcja ubrań staropolskich), 
w latach 2003-2004 pierwsze badania archeolo-
giczne na Lubelszczyźnie towarzyszące budowie 
dróg szybkiego ruchu, w latach 2007-2011 pra-
ce archeologiczne w Teatrze Starym w Lublinie, 
badania archeologiczne na pl. Litewskim (2016), 
deptaku i pl. Łokietka (2018).
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JEDYNA TAKA 
NOC

WYWIAD

Noc świętojańska 21 czerwca, jedyna 
taka noc w roku…

To prawda. Najkrótsza noc, najdłuższy dzień 
w roku. Takie szczególne zjawiska występujące  
w przyrodzie, zawsze były przez ludzi w specjalny 
sposób czczone i zaznaczane w obrzędach. Ten 
moment letniego przesilenia szczególnie czci-
li ludzie młodzi. Tak naprawdę to zwy-
czaj jeszcze przedchrześcijański, 
pogański znany wśród Słowian, 
związany z kultem słońca. 
Słońce- dawca życia osiąga 
w tym czasie swoją najwyż-
szą moc. Czy to w okresie 
przedchrześcijańskim czy 
później, zawsze było to 
wydarzenie, a potem świę-
to związane z kultem ognia 
i wody i ziół, ich właściwościa-
mi magicznymi, oczyszczający-
mi. Ogień i woda to dwa żywioły, 
od których człowiek jest zależny, któ-
re gwarantują mu sprawne codzienne funk-
cjonowanie, a jednocześnie przed którymi czuje 
pokorę, bo   wie, że  tych żywiołów nie może 
pokonać. Dwa wielkie żywioły o mocy oczysz-
czającej i uzdrawiającej. Tu na terenie Muzeum 
Wsi Lubelskiej odtwarzając dawne obrzędy nie 
cofamy się do całkiem pogańskich czasów, tylko 
raczej przywoływana jest tradycja schrystianizo-
wana. Choć tak naprawdę tych obydwu obrzę-
dów nie da się jednoznacznie do końca oddzielić 
od siebie. Wiemy, że zapalane były powszechnie 
ogniska tzw. sobótki. W tradycji pogańskiej, wie-
czorem przy tym ogniu odbywała się beztroska 
zabawa pełna tańców, śpiewów. Niewinne młode 
dziewice tańczyły nago, później przywdziewały 
białe szaty- symbol niewinności. Młodzi męż-
czyźni wychodzili z ukrycia i porywali panny do 
tańca, do skakania przez ogień. To zapewniało 
oczyszczenie. Tańcom towarzyszyły śpiewy.

Przed wiekami pogańskie źródło owych 
obrzędów sprawiało, że nie zawsze patrzo-
no na nie przychylnym okiem.

Od zamierzchłych czasów tę najkrótszą noc 
w roku wiązano w oczyszczaniem przez wodę 
i ogień.  Oba te żywioły są obecne i ważne w ob-
rzędach liturgicznych kościoła katolickiego. Stąd 

szerząc chrześcijaństwo, doceniając po-
tęgę tradycji w wierzeniach i obrzę-

dach postanowiono włączyć weń 
Sobótki a patronem uczynić 

świętego Jana Chrzciciela. 
Bałwochwalczym, często 
rozpustnym zabawom na-
dano chrześcijańskie treści.  
Pomimo to nadal zacho-
wały się w nim pogańskie 
elementy i rytuały pocho-

dzące z praktyk słowiańskich. 
Wykorzenianie owych praktyk 

trwało  kilka wieków. Najpierw 
około XI wieku na górze Ślęży a w XV 

wieku Kazimierz Jagiellończyk na Łysej Górze 
zakazał pogańskich praktyk. Prawdopodobnie 
pierwotnie było to święto ruchome, później data 
została określona na wigilię św. Jana przypada-
jącą według kalendarza liturgicznego dnia 23 
czerwca.

Mówimy o nocy świętojańskiej, ale ma 
też ona inne nazwy…

Noc Kupały, Kupalnocka nazwa używana 
przez Słowian wschodnich (Białoruś, Ukraina) 
być może pochodzi od zwyczaju kąpania się tej 
nocy, Sobótka jest pozostałością pogańskiego 
święta słońca i określeniem spotykanym na te-
renach Polski, nazwa pochodzi również od pa-
lonych w tym czasie ognisk. Stosowano nazwę 
Wianki.

Podstawowym obrzędem było palenie 
ognisk?

Palenie ognisk, tańce i zabawa do białego 
rana. „Następnie przynoszą wódkę, piwo i miód, 

O sekretach nocy świętojańskiej, sobótkach, wyprawach
po kwiat paproci rozmawiamy z panią Marzeną Bury 
– kustoszem w Muzeum Wsi Lubelskiej w Lublinie.

ADAM PRZYSTUPA
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pirogi i przekąskę, a pijąc, jedząc i gwarząc aż 
do samego rana, rozchodzą się dopiero o świcie” 
- czytamy u Oskara Kolberga.

Z czasem pojawił się też wątek tajemniczego 
kwiatu paproci, który w tę jedyna noc w roku 
kwitnie lub w dzień i tylko wtedy, w ciągu krót-
kiego czasu można ten kwiat zdobyć. Stał się on 
bohaterem legend a później  baśni z morałami, 
z których wiemy, że znalazca kwiatu paproci 
posiądzie wszelkie bogactwa, szczęście i dobre 
mienie. Aby zdobyć kwiat „trzeba się w niej na 
noc w wigiliją  św. Jana położyć, a sam kwiat 
o północy za cholewę wpadnie, i nosić go trzeba 
za cholewą wciąż , dopóki się człowiek nie zboga-
ci(…) Kto pozyszcze kwiat dniowy, temu wszyst-
kie otwierają się zamki, pieczary i wie o wszyst-
kich tajemnicach”. 

Noc świętojańska to również czas wróżb?
Pięknym i najbardziej znanym zwyczajem 

związanym z Nocą św. Jana było wieczorne rzu-
canie, puszczanie wianków ze świecami na wodę. 
Taki sposób wróżenia znany był wśród północ-
nych Słowian od wieków. Wszystkie młode, nie-
winne dziewczęta czyniły to, aby dowiedzieć się 
czyj wieniec najpierw utonie. Tę dziewczynę 
czekała śmierć, choroba lub inne nieszczęście. 
Natomiast gdy dwa wianki dziewcząt spotkały się 
na wodzie, to wróżyło przyjaźń, zdwojoną moc. 

A co działo się, kiedy wianki młodych się 
złączyły?

Gdy zaś chłopak złowił wianek dziewczyny 
znaczyło, że te dwie osoby są sobie przeznaczo-
ne i czekały ich rychłe zaślubiny.

Z czego robiono wianki?
Wiją wianki z ziół i  kwiatów: ruty, kwitnącego 

grochu, kopru, fiołków, łobody, jaskrów, jasnoty, 
śpiewając pieśni z Kolberga.

Wianki wiły dziewczęta z roślin łąkowych, po-
lnych i ogrodowych oraz z  ziół. Taką podstawą 
mogły być trzy gałązki bylicy, ale też pędy bar-
winka, różnego rodzaju zioła i zbierane kolorowe 
kwiaty, szczególnie czerwone, bo czerwień to ko-
lor magiczny, nie do pokonania przez największe 
uroki. Tworzyły one barwną kompozycję, a im 
wianek bardziej kolorowy tym ładniejszy. Każda 
panna chciała się wyróżnić. Każda panna wiła 
dwa wianki, umieszczała w nim świeczkę, zazna-
czała jeden imieniem własnym, drugi imieniem 
chłopca i obserwowała, czy się zejdą. Wianek 
puszczany na wodzie różnił się od tego noszone-
go na głowie. 

Czy wiciu a może puszczaniu wianków 
towarzyszył śpiew?

Tak były śpiewy, na przykład:

Płyń wianuszku z wodą,
Gdzie mnie do ślubu powiodą,
A jeśli wianuszku ugrzęźniesz w topieli, 
Będziecie mnie w trumnie widzieli.

Czy z nocą świętojańską wiązały się zwy-
czaje, które zapewniały urodzaj, płodność, 
czy ochronę przed złem?

W strzechę gospodynie wtykały liście łopia-
nu (pomagały w bólach głowy, gardła, dodawane 
były do kąpieli chorym dzieciom), bylicę, gałązki 
czarnego bzu i brzozy. Leszczyna chronić miała 
przed nieprzewidzianymi klęskami- grzmotami 
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i nawałnicami. Z drzewa sosnowego robiono 
krzyże, które zatykano w oknach i wrotach przed 
burzami i gradem. Kobiety w tym dniu wiązały 
na szczypiorze cebuli i czosnku, kapuście, aby 
się lepiej w główki wiązały.

Powszechnym zwyczajem było rozniecenie 
nowego żywego ognia przez pocieranie (symbol 
płodności) do którego wrzucano zioła lecznicze 
i magiczne: bylicę, pokrzywę, piołun, które chro-
niły od choroby i niepowodzenia. Ogień chronił 
zwierzęta od zarazy i chorób, dlatego bydło prze-
pędzano przez sobótkowe ogniska. Im wyższy 
skok przez ognisko, tym wyższe zboże, lepszy 
urodzaj. 

Woda posiadała znaczenie oczyszczające 
i lecznicze dla ludzi i zwierząt. Piękna pogoda 
w dzień św. Jana wróżyła obfite plony. Tego dnia 
Jan chrzci wodę i przepędza z niej demony czy-
niąc ją bezpieczną dla kąpieli. Palenie ogni świę-
tojańskich zapobiega wzmożonemu działaniu 
czarownic, które odbierały krowom mleko.

Co roku zapraszacie Państwo na insce-
nizacje nocy świętojańskiej w Muzeum Wsi 
Lubelskiej. 

Czynimy to już od wielu lat. Od wielu lat, 
również w tym roku jest to projekt realizowa-
ny dzięki wsparciu Miasta Lublin. Organizatorem 
jest Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Wsi 
Lubelskiej. W programie przewidujemy widowi-
sko obrzędowe w wykonaniu zespołu obrzędo-
wego z Hańska, rytuał puszczania wianków na 
wodę i zabawę przy ognisku sobótkowym na wy-
spie przy dźwiękach ludowej kapeli. Towarzyszą 
im zaplanowane stanowiska edukacyjne przy 
których uczestnicy wydarzenia pozyskują 

informacje o właściwościach leczniczych ziół, 
uczą się ich rozpoznawania, dowiadują się in-
formacji o symbolice ognia i wody. Najmłodsi 
mogą posłuchać treści baśni o kwiecie paproci. 
Dodatkowo organizowane będą konkursy z na-
grodami na najpiękniejszy wianek dla panien 
i dla młodych znalazców kwiatu paproci. Impreza 
trwać będzie od godziny osiemnastej do północy. 

Jakie znaczenie noc świętojańska ma 
dzisiaj?

Zadaniem muzealników a także przyja-
ciół muzeum zrzeszonych w Stowarzyszeniu 
Przyjaciół Muzeum Wsi Lubelskiej, który jest or-
ganizatorem wydarzenia jest pielęgnacja daw-
nych tradycji, wierzeń i zwyczajów. Organizacja 
Nocy Św. Jana ma jedną z takich tradycji zapre-
zentować. Od wielu lat impreza cieszy się bar-
dzo dużą popularnością. Każdy z jej uczestników 
znajdzie dla siebie ciekawy wątek. Widowisko 
odbywa się w niepowtarzalnym, przepięknym 
plenerze muzealnego Powiśla, nad stawem. Jest 
to wydarzenie, które ma integrować pokolenia. 
Uczestnikami Nocy św. Jana są dzieci, młodzież, 
również osoby dorosłe. Jak widać w ludziach na-
dal drzemie pierwotna natura i potrzeba wspól-
nej zabawy, tańca, integracji.

Marzena Bury
Magister grafiki oraz muzealnik z wykształcenia, 

kustosz, wieloletni pracownik związany z muzealną 
ekspozycją i edukacją, autorka warsztatów edukacyj-
nych z zakresu plastyki obrzędowej w Muzeum Wsi 
Lubelskiej w Lublinie. Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół 
Muzeum Wsi Lubelskiej – organizacji pozarządowej 
współpracującej i partnerującej lubelskiemu skanse-
nowi od 20 lat. Prywatnie ceniąca rodzinę miłośniczka 
eksperymentów kulinarnych, poszukiwaczka smaków 
europejskich kuchni regionalnych. Na zakończenie 
dnia poleca dobrą literaturę i intensywny trening dla 
utrzymania zdrowia i kondycji.
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Sarna europejska jest pospolitym 
i szeroko rozmieszczonym ssakiem 

z rodziny jeleniowatych. Zasiedla obszar całego 
kraju, preferując rozległe pola uprawne poprze-
cinane lasami i zadrzewieniami śródpolnymi. Jest 
powszechnie znanym gatunkiem, którego łatwo 
można spotkać podczas wycieczek poza miasto. 
Często możemy ją zaobserwować na otwartych 
terenach podczas jazdy pociągiem lub w czasie 
jazdy samochodem. Część naszego społeczeń-
stwa błędnie uważa sarnę europejską za sami-
cę jelenia szlachetnego. Pamiętajmy, że jest to 
odrębny gatunek. Sarna europejska jest śred-
niej wielkości roślinożernym ssakiem o szarym 
(w okresie zimowym) lub rudawym (w okresie 
letnim) zabarwieniu sierści. Samiec sarny (ko-
zioł) nosi na głowie niewielkie poroże, natomiast 
samica (koza) jest jego pozbawiona. Młode sar-
ny mają charakterystyczne jasne plamkowanie 
z boku tułowia, które pozwala na lepszy kamu-
flaż w wysokich trawach. 

W naszym kraju jest to gatunek poddany 
silnej presji ze strony myśliwych i w związku 
z tym człowiek jest dla niej śmiertelnym zagro-
żeniem. Niestety sarny po wykryciu zbliżającego 
się człowieka starają się jak najszybciej uciec. 
W pierwszym etapie ucieczki często wykonują, 
podobnie jak antylopy, charakterystyczne, wy-
sokie podskoki, które dla potencjalnego wroga 
niosą następujący przekaz: „nie staraj się mnie 
ścigać, jestem w dobrej kondycji i tak ci się nie 
uda”. Jednak czasami terytorialne samce potrafią 
być bardzo odważne i w tym przypadku nasze 
spotkania z sarną europejską mają nieco inny 
przebieg. Po zauważeniu niebezpieczeństwa ta-
kie bojowo nastawione samce alarmują inne 

osobniki za pomocą osobliwych, nieco przeraża-
jących głosów, które przyrodnicy określają jako 
tzw. „szczekanie”. Pamiętam bardzo dobrze, kie-
dy podczas samotnego spaceru w lesie po raz 
pierwszy w życiu usłyszałem szczekającego kozła 
sarny. Byłem wówczas jeszcze młodym chłopcem 
i ten odgłos tak mnie przestraszył, że od razu 
wspiąłem się na najbliższe drzewo.

Pamiętajmy, że po zauważeniu młodej sar-
ny leżącej bezbronnie w trawach, nie należy się 
do niej zbliżać, ani jej dotykać. Pierwszym od-
ruchem człowieka jest chęć zaopiekowania się, 
jak błędnie myślimy, porzuconym potomstwem. 
Jednak brak rodziców w sąsiedztwie jest jedną 
ze strategii antydrapieżniczych, gdyż koza sar-
ny pozostawia swoje koźlęta w ukryciu, podcho-
dząc do ich kryjówki tylko na karmienie. Ponadto 
młode w pierwszych dniach życia pozbawione są 
zapachu, co również utrudnia wykrycie ich przez 
potencjalne drapieżniki. Zresztą ta zasada odno-
si się też do innych młodych ptaków i ssaków. 
Kiedy spotkamy je na łące, w lesie czy na polu 
nie zabierajmy ich ze sobą, gdyż nie są one po-
rzucone przez rodziców, tylko czekają w ukryciu 
na powrót karmiących rodziców.

Drugim powszechnie znanym w naszym kra-
ju przedstawicielem rodziny jeleniowatych jest 
jeleń szlachetny. Jest od zdecydowanie rzad-
szy od sarny europejskiej i spotkanie tego ga-
tunku już nie jest takie proste. W naszym kraju 
zasiedla przede wszystkim rozległe kompleksy 
leśne położone zarówno na niżu jak i w górach. 
Dorosłe samce (tzw. byki) są okazałymi i piękny-
mi ssakami, które mogą ważyć nawet do 350 kg. 
Na głowie noszą potężne poroże o zróżnicowa-
nej ilości odnóg. Samice (tzw. łanie) są mniejsze 

JELENIOWATE

W ŚWIECIE ZWIERZĄT      MARCIN POLAK

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

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

i nie posiadają poroża. Gatunek ten charakte-
ryzuje charakterystyczna, dalekoprzestrzenna 
wokalizacja. W okresie jesiennym rozpoczyna 
się rykowisko. Byki w tym czasie wydają niezwy-
kły, basowy dźwięk, którego główną funkcją jest 
przywabienie samicy. Łanie preferują najwięk-
sze samce, będące nośnikami „dobrych genów”. 
Dlaczego? Zgodnie z hipotezą „atrakcyjnego 
syna” pragną, aby ich potomstwo, a zwłaszcza 
synowie, byli również chętnie wybierani przez 
potencjalne partnerki. Aparat głosowy jelenia 
jest swoistym pudłem rezonansowym. Zasada 
jest taka, że czym większy osobnik tym większy 

aparat głosowy i rezonans, pozwalający emi-
tować wokalizację charakteryzującą się niskim 
pasmem częstotliwości. Podsumowując, sami-
ce w okresie rykowiska słuchają pieśni różnych 
samców, ale jako partnerów płciowych wybiera-
ją największe osobniki, które emitują ryczenie 
w najniższym spektrum. Zachęcam, aby w naj-
bliższym okresie jesiennym udać się w bardziej 
dzikie zakątki Polski (np. na Polesie, w Bieszczady 
lub Roztocze) i posłuchać jednej z najpiękniej-
szych naturalnych symfonii jakie można usłyszeć 
w naturze.
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Szóstego stycznia 1992 roku z por-
tu w Hong Kongu wyruszył w rejs do 

amerykańskiego Tahoma kontenerowiec „Ever 
Laurel” należący do tajwańskiego koncernu prze-
wozowego „Evergreen Marine”. Na jego pokła-
dzie, zamknięte w szczelnych zdałoby się kon-
tenerach, znajdowały się pudełka z gumowymi 
zabawkami produkowanymi w Chinach. W dro-
dze do Tahoma nastąpiło gwałtowne załama-
nie pogody. W miejscu, które na morskich ma-
pach kryje się za lakonicznym zapisem 44,7°N 
i  178,1°E, na południe od Aleutów, w pobliżu 
międzynarodowej linii zmiany daty z po-
kładu statku rozkołysanego przez fale 
zsunął się jeden z dwunastu konte-
nerów. Uderzywszy w wodę stalowy 
prostopadłościan otworzył swe wrota 
uwalniając pokaźne grono pla-
stikowych zwierzaków. Załoga 
„Ever Laurel” walcząca z jedenasto-
metrowej wysokości falami nie zaprzą-
tała sobie zapewne głów liczącą 28 800 
gromadą „kąpielowych rozbitków” (7 200 
czerwonych bobrów, 7 200 zielonych żab 
i żółwi, 7 200 muszelek i  wreszcie 7 200 
żółtych kaczek). W istocie zdani byli tyl-
ko na siebie. Wedle ustaleń amerykańskiego 
dziennikarza i badacza Donovana Hohna, dwie 
trzecie z nich popłynęło na południe znajdując 
wybawienie na brzegach Indonezji, Australii 
i Ameryki Południowej. Druga grupa obrała ry-
zykowną drogę na północ by osiąść na brzegach 
Alaski. Wiele z tych plastikowych zwierzaków 
na lata utknęło w arktycznych lodach, choć nie-
którym udało się przekroczyć Cieśninę Beringa. 
Czasami zaprawdę przebyły długą i daleką dro-
gę do domu. Niesione arktycznymi prądami żół-
te gumowe kaczuszki pokonawszy 27 000 ki-
lometrów po pięciu latach dotarły do wybrzeży 
Wielkiej Brytanii i Irlandii. Powiadają, iż te z nich 
które rozsmakowały się w marynarskim żywo-
cie okrążywszy biegun dryfowały ku nieznanym 

brzegom Grenlandii, Hebrydów czy Hawajów. 
Jeszcze inne odnaleziono po latach na wybrzeżu 
Stanów Zjednoczonych. To właśnie ich historia 
posłużyła za kanwę scenariusza fi lmu animowa-
nego „Kaczorek Szczęściarz” z 2014 roku. 

Zapewne jeszcze i dziś nie jeden „Kaczorek 
Szczęściarz” unosi się na falach a towarzystwo 
wbrew pozorom ma coraz liczniejsze. Oto 13 lu-
tego 1997 roku w rejsie z Rotterdamu do Nowego 
Jorku niemiecki kontenerowiec „Tokio Express” 
zagubił podczas sztormu 62 wyładowane towa-
rem kontenery. W jednym z nich znajdowało się 
4 miliony 800 tysięcy klocków Lego. I tym ra-

zem ślepy los posłużył się umiejętnie ironią. 
Jeśli tajwański statek stracił ładunek ką-
pielowych niezatapialnych zabawek, jego 
niemiecki kuzyn rozsiał po falach oceanu 
klocki m.in. z „morskich” zestawów „Lego 

Pirates” i „Lego Aquarius”. Jako, że do wy-
padku doszło w pobliżu brzegów 

Kornwalii, właśnie tam poczęto 
odnajdywać na plażach pla-
stikowe płetwy, broń pira-
tów, zielone smoki czy czarne 
ośmiornice. Do dziś dziatwa 

z wypiekami na twarzach prze-
czesuję w porze przypływu tamtejsze 

plaże odnajdując kolejne fragmenty zabawek. 
Szczególnym powodem do dumy są podob-
no owe czarne ośmiornice, z których tylko trzy 
odnaleziono do 2014 roku (do oceanu wpadło 
4 200 tych elementów). Z czasem sygnały o ko-
lorowych klockach wyrzucanych na brzeg poczę-
ły napływać ze Stanów Zjednoczonych i Australii. 
Można domniemywać, iż część z zagubio-
nych plastikowych zabawek utknęła w Wielkiej 
Pacyfi cznej Plamie Śmieci, którą w 1997 roku 
odkrył w północnej części Oceanu Spokojnego 
między Kalifornią a Hawajami kapitan Charles 
Moore.

i  178,1°E, na południe od Aleutów, w pobliżu 
międzynarodowej linii zmiany daty z po-
kładu statku rozkołysanego przez fale 
zsunął się jeden z dwunastu konte-
nerów. Uderzywszy w wodę stalowy 
prostopadłościan otworzył swe wrota 
uwalniając pokaźne grono pla-
stikowych zwierzaków. Załoga 
„Ever Laurel” walcząca z jedenasto-
metrowej wysokości falami nie zaprzą-
tała sobie zapewne głów liczącą 28 800 
gromadą „kąpielowych rozbitków” (7 200 
czerwonych bobrów, 7 200 zielonych żab 
i żółwi, 7 200 muszelek i  wreszcie 7 200 
żółtych kaczek). W istocie zdani byli tyl-
ko na siebie. Wedle ustaleń amerykańskiego 

rem kontenery. W jednym z nich znajdowało się 
4 miliony 800 tysięcy klocków Lego. I tym ra-

zem ślepy los posłużył się umiejętnie ironią. 
Jeśli tajwański statek stracił ładunek ką-
pielowych niezatapialnych zabawek, jego 
niemiecki kuzyn rozsiał po falach oceanu 
klocki m.in. z „morskich” zestawów „Lego 

Pirates” i „Lego Aquarius”. Jako, że do wy-
padku doszło w pobliżu brzegów 

Kornwalii, właśnie tam poczęto 
odnajdywać na plażach pla-
stikowe płetwy, broń pira-
tów, zielone smoki czy czarne 
ośmiornice. Do dziś dziatwa 

z wypiekami na twarzach prze-

ADAM PRZYSTUPA

Zapomniani rozbitkowie

Czy James Bond istniał naprawdę? Znawcy tematu powiadają, iż Ian Fleming zbudował po-
stać swego bohatera wzorując ją na Dušanie „Duško” Popovie, serbskim prawniku, ulubieńcu kobiet 
a w latach 1940-1944 podwójnym agencie wywiadu brytyjskiego i niemieckiej Abwehry. Nie jest tak-
że tajemnicą, iż imię i nazwisko bohatera zaczerpnął od brytyjskiego ornitologa Jamesa Bonda autora 
klasycznej monografi i „Ptaki Zachodnich Indii”. Zestawienie jego imienia i nazwiska uznał Fleming za 
typowo anglosaskie, męskie a nade wszystko krótkie i dźwięczne. Co ciekawe w jednej ze scen fi lmu 
„Śmierć nadejdzie jutro” z 2002 roku główny bohater przegląda książkę oryginalnego James Bonda, 
choć nazwisko autora na okładce jest zasłonięte.  

Dżuma zwana też czarną śmiercią w połowie XIV wieku w ciągu 6 lat spowodowała śmierć bli-
sko połowy ludności ówczesnej Europy. Chorobę przenoszoną przez pchły wywołała pałeczka Yersinia 
pestis, której źródłem na naszym kontynencie jest szczur śniady. Dlaczego dżuma rozprzestrzenia-
ła się tak szybko? Decydująca nie była bynajmniej wielkość populacji szczurów, ale „przebiegłość” 
pałeczki dżumy. Zarazek pobrany przez pchłę z krwią zakażonego zwierzęcia namnaża się w jelicie 
pchły, powodując powstanie skrzepu blokującego pobranie następnych porcji krwi. Spragniona pchła 
zmuszona jest wciąż szukać nowych żywicieli. Podczas ponownej próby napicia się krwi, pchła wy-
rzuca skrzep krwi wraz z namnożonymi bakteriami do krwiobiegu zwierzęcia lub człowieka. Dlaczego 
na dżumę nie zapadają pchły? Temperatura ich ciała wynosi 25°C, podczas gdy ekspresja zabójczych 
antygenów zawartych w pałeczce dżumy ma miejsce w temperaturze powyżej 37°C.

W drugiej połowie XIX stulecia po ulicach francuskich miast kursowały tramwaje napędzane… 
sprężonym powietrzem. Na ów pomysł wpadł w 1870 roku Ludwik Mękarski (fr. Louis Mékarski) fran-
cuski konstruktor polskiego pochodzenia.  Powietrze pod ciśnieniem (2,5 MPa) zgromadzono w zbior-
nikach umieszczonych pod podłogą pojazdu. Dwucylindrowy silnik pneumatyczny przekazywał napęd 
na przednią oś tramwaju. Tramwaje osiągały średnią prędkość 9 km/h i kursowały na trasach o dłu-
gości około 6 km. Uzupełnianie zużytego powietrza trwało 20 minut i odbywało się na przystankach 
końcowych. Pojazdy były chwalone za płynny i cichy ruch oraz brak zanieczyszczeń towarzyszących 
tramwajom parowym i konnym.

Zawodowy piłkarz, który ani minuty nie spędził na ligowym boisku? Brzmi absurdalnie, a jednak 
Brazylijczyk Carlos Henrique Raposo, znany jako Carlos Kaiser w latach 1979-1992 był zawodnikiem 
10 klubów nie zagrawszy w nich ani jednego meczu. „Piłkarski Dyzma” symulując kontuzje zwodził 
przez lata prezesów i trenerów takich futbolowych południowoamerykańskich potęg jak Botafago, 
Flamengo, Fluminense czy Vasco da Gama. Sławę wielkiego talentu, który za chwilę ma eksplodować 
budował powołując się na znajomości z reprezentantami Brazylii: Branco, Romario, Carlosem Albert 
Torresem, Ricardo Rochą czy Renato Gaúcho, jak również kreując przy pomocy rzadkiego wówczas 
telefonu komórkowego  fałszywą aurę zainteresowania ze strony zagranicznych klubów i piłkarskich 
menadżerów. Bliski boiskowego debiutu, który mógł obnażyć mistyfi kację był w 1988 roku podczas 
pobytu w Bangu Rio de Janeiro, ale przed wejściem na boisko z ławki rezerwowych sprowokował 
bójkę z kibicami drużyny przyjezdnych, za co został ukarany czerwoną kartką. Tłumaczył, iż uczynił 
to w obronie dobrego imienia swego pracodawcy lżonego przez kibiców.

RZECZY
POMIESZANIE
Czasem ważnych, czasem błahych, czasem intrygujących,

ale zawsze prawdziwych…

ADAM PRZYSTUPA
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urodziwy brzydal
O łosiach, intrygujących zwierzętach pełnych sprzeczności,

rozmawiamy z panem Wojciechem Misiukiewiczem – pracownikiem 
Wigierskiego Parku Narodowego, z wykształcenia leśnikiem,

z zamiłowania fotografem i obserwatorem przyrody.

ADAM PRZYSTUPA

Panie Wojciechu, trzymam w dłoniach Pana nową książkę 
o jak zawsze intrygującym tytule. „Łoś urodziwy brzydal”. 
To kolejny album uwodzący zarówno opisami jak i zdjęciami 
przyrody. Pełen podziwu niezmiennie zadaję sobie pytanie 
jak powstają takie zdjęcia?

To niepopularne, co powiem, ale umiejętność podchodzenia, ob-
cowania ze zwierzętami a w konsekwencji fotografowania, to efekt 
dwudziestopięcioletniego doświadczenia, które nabyłem, jako my-
śliwy. W tej chwili już niewiele poluję, prawie wcale. Do lasu wy-
bieram się z aparatem fotograficznym. W środowisku fotografów 
przyrody nie jestem wyjątkiem. Wystarczy wspomnieć śp. Lecha 
Karaudę. W ostatnich piętnastu latach odstąpił od łowiectwa, tylko 
fotografował, ale jasno mówił – gdyby nie to doświadczenie, nie 
wiedziałby np. w którym miejscu mają przejść jelenie, jak się za-
chowują. Swoje pierwsze kroki stawiałem właśnie przy nim. Czym 
różni się fotografowanie zwierząt od łowiectwa? Polowanie jest bar-
dzo proste, natomiast zatrzymać w kadrze jakąś wyjątkową chwilę 
to sztuka i duża satysfakcja.

Przede wszystkim jest Pan jednak leśnikiem i pracowni-
kiem Wigierskiego Parku Narodowego…

To prawda. Można nawet powiedzieć, że jeśli mówimy o łosiu, to 
praca w parku otworzyła mnie na ten temat. Nie przygotowywałem 
się do tej publikacji, tak jak czyniłem to przy okazji bobra czy teraz 
do głuszca. Z racji mojej pracy wszyscy kojarzą mnie z bobrem, 
nikt z łosiem. Natomiast tak często miałem z nim spotkania jeż-
dżąc m.in. na Biebrzę, iż zgromadziło się tak potężne archiwum 
zdjęć, że aż prosiło się by przygotować coś o łosiu. To nie było ce-
lowe. Pamiętam jak siedziałem z panem grafikiem w Wydawnictwie 
Bernardinum wybierając zdjęcia do publikacji. Tak, jak w przypad-
ku książki o bobrach uprzednio sam dokonałem wstępnej selekcji 
zdjęć, które przywiozłem. W pewnym momencie pan grafik przebie-
rając zdjęcia zaczął podsypiać. Wreszcie mówi – wie Pan co, spraw-
dzę ile Pan tu ma tych zdjęć. Okazało się, że ta niewielka grupa 
przez mnie wybranych liczy cztery tysiące. Tak więc to obecność 
łosia spowodowała, że powstał ten album. 

Z lektury wynika, że darzy Pan te zwierzęta dużą 
sympatią…

Nie ukrywam, jestem sympatykiem łosi. To wspaniałe zwie-
rzę. Zwierzę, które nie boi się człowieka, choć różnie się za-

chowuje w różnych środowiskach. Wabiłem łosie w Puszczy 
Piskiej, gdzie udawało mi się to bardzo rzadko albo wca-
le. Natomiast nad Biebrzą czy Narwią, łosie obdarzają 
ludzi zaufaniem, nie boją się, podchodzą. Nie wiem, 
czym to jest spowodowane. Na łosie się nie poluje od 
dekad. Może dlatego, że tam gdzie jest ich duża licz-
ba znajdują się osobniki, które są mało płochliwe? Taka 

była Matylda, a później jej córka Agatka, które spacero-
wały przy Carskiej Drodze, która przecina Biebrzański Park 

Narodowy. Przyjeżdżały do nich całe wycieczki. W Biebrzańskim 

FO
TO

: 
W

oj
ci

ec
h 

M
is

iu
ki

ew
ic

z.



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 8

 -
 L

AT
O

 2
01

9 EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 8 - LATO

 2019

5958

Parku Narodowym, opowiada się dykteryjkę, ale 
myślę, że jest w tym sporo prawdy, że kupując 
bilet do parku turysta, który nie zobaczy łosia ma 
prawo ów bilet zwrócić. I jak do tej pory jeszcze 
się to nie zdarzyło. Ta populacja jest tak duża 
i tak silna, że szansa na spotkanie z łosiem jest 
stuprocentowa. Nie mogę więc prężyć musku-
łów i mówić, że wykonałem wspaniałą robotę, bo 
udokumentowałem gatunek bardzo rzadki czy 
zagrożony. 

Przemawia przez Pana skromność, ale 
warto wspomnieć, iż niegdyś łoś na terenie 
Polski był gatunkiem zagrożonym…

To prawda, trzy razy o mało nie wyniszczyli-
śmy tego gatunku na polskich ziemiach. Podczas 
pierwszej wojny światowej łosie wytrzebiono tak 
bardzo, iż pozostało ich nieco ponad pół setki. 
W okresie międzywojennym ich populacja zaczę-
ła się odradzać. Łoś był wówczas zwierzęciem 
łownym, ale polowano na niego z umiarem. Po 
zakończeniu drugiej wojny światowej, po zmia-
nie granic pozostało zaledwie kilka łosi na ba-
gnach biebrzańskich. Wraz z pięcioma łosiami 
sprowadzonymi z ZSRR do Puszczy Kampinoskiej 
dały początek obecnej populacji łosia w Polsce. 
W roku 1952 gatunek objęto ochroną, ale 
w latach sześćdziesiątych przywrócono możli-
wość polowania na łosie. Polowali przede wszyst-
kim dygnitarze PRL, ich goście oraz tzw. myśliwi 
dewizowi. Mimo to na początku lat osiemdziesią-
tych minionego wieku mieliśmy już ponad 6 000 

osobników. Najbardziej krytycznym okresem 
okazał się koniec lat dziewięćdziesiątych. Losu 
łosi omal nie przypieczętowało reperowanie bu-
dżetów kół łowieckich dzięki wysokiej wartości 
tusz. Oprócz legalnych odstrzałów łosie padały 
również łupem kłusowników. Doszliśmy do sta-
nu, gdy krajową populację szacowano na zale-
dwie 1500 sztuk, a niektórzy dowodzą że nawet 
poniżej 1000 osobników. Na szczęście w 2001 
roku wprowadzono całoroczny zakaz polowań 
i dzięki temu łosie zaczęły się odradzać. W każ-
dym razie, dziś łoś ma się coraz lepiej. Wydaje 
mi się, że tak dobrej kondycji i zagęszczenia po-
pulacji, jaką mamy w tej chwili, w historii nasze-
go kraju, w obecnych granicach, nie było.

Pożytki z łosia czerpano wszakże od 
zawsze…

W 1409 roku w Puszczy Białowieskiej król 
Władysław Jagiełło zarządził wielkie łowy, gdzie 
między innymi zasolona łosina zabezpieczona 
została na potrzeby kampanii przeciwko zakono-
wi krzyżackiemu. Łoś to duże zwierzę i jedno-
cześnie spory zapas mięsa. Zawsze, kiedy pro-
wadzę zajęcia, spotykam się z nauczycielami, 
zadaję pytanie, na które wiem, że rzadko pad-
nie prawidłowa odpowiedź. Mianowicie: ile waży 
bóbr, ile waży sarna, ile samica jelenia, oraz ile 
waży mały niedźwiadek? Wszyscy są zdziwieni, 
gdy okazuje się, że bóbr jest cięższy od sarny, 
niedźwiadek waży 500 gram, a jeleń nie jest ko-
niem i jego samica waży około 80 kg. Teraz, jeśli 

porównamy to do łosia, który waży ponad 400 kg 
mamy odpowiedź, dlaczego ta populacja była tak 
eksploatowana. W krajach gdzie łoś jest zwie-
rzęciem łownym, łosina wciąż cieszy się wielkim 
popytem. Zjadane są też wątróbka i uszy, zaś za 
przysmak uważa się chrapy. W dawnych czasach 
sierść łosi wykorzystywano w tapicerstwie przy 
produkcji mebli, łojem leczono rany, w carskiej 
Rosji ze skóry łosiowej szyto spodnie dla wojska, 
ale także czapki, rękawice, kubraki czy obuwie. 
Mieszkańcy tajgi syberyjskiej podbijają swoje 
narty skórami z nóg łosi, co znakomicie polepsza 
poślizg na śniegu. Łosie próbowano również udo-
mawiać. W Szwecji i na Syberii przyzwyczajano je 
do noszenia uprzęży i ciągnięcia sań. W Szwecji 
przed 300 laty próbowano utworzyć pułk kawale-
rii operujący na tych zwierzętach, ale zaniechano 
tego pomysłu z powodu ich płochliwości. Istnieją 
natomiast relacje, że Armia Czerwona wykorzy-
stywała łosie pod Stalingradem, jako zwierzęta 
pociągowe i wierzchowe do przebycia obszarów 
bagiennych.

Przy swojej wadze, łoś to doskonały 
pływak…

Wielokrotnie obserwowałem łosie przepływa-
jące Biebrzę czy Wisłę. Ani nurt, ani odległość 
nie stanowiły dla nich przeszkody. Tam gdzie jest 
woda, w tym środowisku pojawia się łoś. Stąd 
Biebrza, stąd Narew, stąd Poleski Park Narodowy. 
Podobno łoś jest w stanie zanurkować nawet na 
głębokość 5 metrów. Niestety sam nigdy tego 
nie widziałem. Obserwowałem natomiast na ob-
szarze Kampinoskiej Doliny Wisły łosia podkra-
dającego bobrom gałązki z ich podwodnej spi-
żarni. Latem łoś przebywa na bagnie, żeruje na 
roślinności wodnej, na łąkach, objada się liśćmi 
drzew i krzewów, ziołami. Zimą opuszcza bagna 
i zaczyna zaglądać do drzewostanów, najczę-
ściej sosnowych. Wielokrotnie spotykałem też 
zwierzęta żerujące na polach oziminy, rzepaku 
czy kukurydzy. Tu często zaczynają się konflik-
ty. By odciągnąć zwierzynę płową od młodników, 
od upraw gdzie robiły szkody leśnicy specjal-
nie wycinają i zostawiają dla nich gałęzie osiki. 
Niestety, o ile jelenia można zwabić do paśnika 
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jakimś pokarmem, o tyle łosia nie. Łoś ignoruje 
wszelką podaną paszę, natomiast chętnie sięga 
po sól. 

Ta sama sól bywa dla nich śmiertelną 
pułapką…

Zimą często widzi się łośki z wypiętym zadem, 
klęczące, zlizujące sól z drogi. Dochodzi wtedy 
niestety często do kolizji drogowych. Na tere-
nie parku prowadzę ośrodek rehabilitacyjny dla 
zwierząt i jeżdżę do tego typu przypadków. Na 
drodze łoś nie ustępuje. To pewne swojej potęgi 

zwierzę. Pamiętam miałem zgłoszenie z sąsied-
niego nadleśnictwa, gdzie zdaniem rolników 
od trzech dni samotnie po polu chodził łoszak. 
Niestety w momencie, w którym przyjechał we-
terynarz łoś padł. Być może klępa gdzieś zginęła 
na drodze, tego nie wiemy. Często takie kolizje 
nie są zgłaszane. Matka nie pozwala na kontakt 
z łosiątkiem, broni go zaciekle. Jeśli przez trzy 
dni chodziło samotne to znaczy, że wydarzyło się 
jakieś nieszczęście.

W przypadku łosi ta miłość matczyna 
jest bardzo silna…

Tak jak zatytułowałem swoją książkę, łoś to 
taki urodziwy brzydal. Każdą opowieść zwykle 
zaczynam od tego jak niedoskonałe są propor-
cje jego budowy.  W tej swojej niedoskonałości 
matka musi kucać albo kłaść się aby nakarmić 
łoszaka. Przez pierwsze kilka dni łosz pozostaje 
z młodym w jednym miejscu, ale już po tygodniu 
maluch zaczyna poruszać się tak sprawnie, że 
człowiekowi trudno jest go dogonić. Kilkukrotnie 
byłem przeganiany przez łosie. Na szczęście nie 
zostałem poturbowany. Łosza kładła wtedy uszy 
na łbie, biegła i wymachiwała przednimi nogami 
bijąc o ziemie. Stawała w odległości 2-3 metrów 
hukając: „Idź sobie panie fotografie”. Są to do 
końca oddane matki. Natomiast jeśli matka zgi-
nie to łoszak bardzo rzadko przeżywa. Inne łosie 
nie biorą w opiekę osieroconego malucha. 

Kiedy taki maluch wyrośnie na dorosłe-
go byka, jego głowę ozdobi imponujące 
poroże…

Ozdabia ono wyłącznie samce. Łoś to taki 
ewolucyjny chytrus. Buduje poroże, służy mu 
ono jako oręż w potyczkach dla zdobycia swej 
wybranki i… zrzuca ten ciężar. W odróżnieniu od 
niego np. jeleń buduje poroże, we wrześniu bie-
rze udział w rykowisku i chodzi z nim aż do lute-
go. Z tą potężną wielką masą, która jest dla niego 
dużym obciążeniem. Pamiętam czytałem kiedyś 
relację o polskich jeleniach wywiezionych w cza-
sie wojny z Puszczy Boreckiej pod Hamburg. Tam 
udało się wyhodować zagrodowo fantastyczne 
byki i jeden z nich miał tak potężne poroże, że 
padł. Potem się okazało, że był to skutek wysił-
ku związanego z noszeniem poroża – serce mu 
pękło. Natomiast łoś, jak powiedziałem, budu-
je poroże, zaleca się do dziewcząt, walczy i na-
tychmiast się go pozbywa. To wyjątkowy przy-
padek, bo w przypadku sarny jest podobnie jak 
z jeleniem. Oczywiście parostki są dużo mniejsze 
i sama sarna jest dużo mniejsza. 

Spośród licznych historii, które przy-
tacza Pan w swojej książce, w szczególny 
sposób zaintrygowała mnie ta o „amery-
kańskim kuniu”…

Pisząc tą książkę zbierałem relacje, jeździłem 
z dyktafonem, czerpałem wiedzę od ludzi, którzy 
zajmowali się łosiem. Tą historię przekazał mi syn 
strażnika łosiowego z Nadleśnictwa Rajgród.  Pod 
koniec lat pięćdziesiątych mieszkańcy wsi Zabiele 
na Podlasiu schwytali nieznane im zwierzę, któ-
re zniszczyło ogrodzenia. Zagnano je do stodo-
ły i następnie skrępowano drutami. Wiedza była 
wtedy niewielka, miejscowi nie mieli rozeznania, 
z jakim gatunkiem mają do czynienia. Wezwano 
inspekcję do oszacowania szkód przez dziwacz-
nego „kunia amerykańskiego”, który okazał się 
łosiem. Widać wzorem propagandowych histo-
rii o zrzucanej z samolotów przez Amerykanów 
stonce ziemniaczanej, ten łoś miały być „kuniem 
amerykańskim”, którego specjalnie Amerykanie 
przystosowali by w Polsce robił szkody. Dziś nie-
mal każdy potrafi rozpoznać łosia. 

Coraz częściej spotkać można je nawet 
w miastach...

Niestety, coraz częściej wędrują przez obce 
i niebezpieczne dla nich tereny miejskie i przemy-
słowe. Ciągle się o tym słyszy. Powoli przestajemy 

już na to zwracać uwagę. Zagrożeniem dla łosi 
są nie tylko samochody, ale i nasza infrastruktu-
ra, ogrodzenia zakończone zaostrzonymi pręta-
mi. Przyrodnicy i służby miejskie nie są w stanie 
zapewnić im bezpieczeństwa. Jakby na przekór 
swej potężnej sylwetce, łoś to bardzo delikatne 
stworzenie, bardzo podatne na stres. 

Stworzenie intrygujące, warte naszej 
uwagi…

Tak jak napisałem w swoje książce, łoś to 
zwierzę pełne sprzeczności. Potężne, ale ła-
godne, a choć mocarne to delikatne. Niby nie-
zgrabny, ale aż trudno uwierzyć, z jaką lekkością 
przemierza mokradła. Wzbudza respekt a jed-
nocześnie poczciwy wyraz pyska sprawia, że nie 
sposób nie obdarzać go sympatią.

Album dostępny 
jest w księgarni internetowej:

www.ksiegarnia.bernardinum.com.pl
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Kto szarówką bezśnieżnej zimy zmę-
czony, wiosny łaknąc pierwszych 

jej śladów wypatruje. W niebo patrząc ptactwa 
nadlatującego z południa wygląda, zaokienny 
termometr wzrokiem zaklina, pąków obrzmia-
łych na nagich gałęziach szuka. Inny zmianę 
w wiatrach, co szyby okienne smagają rozpozna 
i raz pierwszy pranie ku ich uciesze na balkon 
wywiesi. A kiedy przeschnie i wieczorem praso-
wać je zacznie wypełni dom tchnieniem prawdzi-
wie wiosennym, co w piersi się gnieździ, w głowę 
niczym wino idzie. Zda mu się wtedy, że ów wiatr 
nutę łąk i wrzosowisk dalekich ze sobą przyniósł. 
Hen z daleka, skąd zima już pierzchła i zieleń 
soczysta pod stopami się ścieli.

W taki czas sięgam po muzykę Heidi Talbot. 
Nie alpejskie to melodie, choć nordycko brzmią-
ce imię przywodzi do nazbyt prostych skojarzeń. 
Mama Heidi czytała zapewne w dzieciństwie 
książkę Johanny Spyri, a może oglądała jej ekra-
nizację z Shirley Temple w roli głównej? Heidi 
Talbot przyszła na świat w irlandzkim hrabstwie 
Kildare, na wschodzie szmaragdowej wyspy. 
Myliłby się jednak ten, kto kierując się kolejną 
grą skojarzeń spodziewałby się przesytu świdru-
jących dźwięków dud, drażniących nienawykłe 
ucho w podobny sposób, jak w muzyce country 
nazbyt często przedawkowane słodkie brzmie-
nie gitary stalowej. Śpiewowi Heidi częściej to-
warzyszą dźwięki ukulele, skrzypiec, fletów czy 

akordeonu. Lubię to bogactwo instrumentów. 
Lubię wsłuchiwać się w ich dialog, łowić ich 
brzmienia. Wiosenne, roześmiane, innym ra-
zem pełne nostalgii. W ich bukiecie głos Irlandki. 
Zagadkowo dwoisty – silny i delikatny jednocze-
śnie, ostry i zarazem kruchy. Kiedy w 2013 roku 
ukazała się jej kolejna płyta „Angels Without 
Wings”, w jednej z recenzji BBC przyrównano go 
do brzmienia fletu. Mnie jej czyste, jasne tony 
kuszą by zgodnie z tytułem sięgnąć do anielskich 
skojarzeń. 

Skąd biorą się takie głosy? Z tradycji, 
z codziennego zasłuchania, z fascynacji rodziców 
muzyką folkową, irlandzkimi pieśniami w inter-
pretacji Mary Black, The Fureys, Maury O’Connell 
czy The Dubliners. Z dziecięcej nauki śpiewu 
przy kościele w małej wiosce Kill. Wiosce, z któ-
rej w wieku osiemnastu lat wyruszyła za ocean 
by dołączyć do Cherish the Ladies – legendar-
nej w folkowym środowisku, kobiecej super-
grupy prezentującej uroki celtyckich dźwięków 
w największych salach koncertowych Stanów 
Zjednoczonych, Europy i Australii. Kiedy u kre-
su 2007 roku wracała do domu miała już w do-
robku dwie solowe płyty, które wypełniały pieśni 
z drugiej ręki. Mierząc się z nimi, odkrywała je 
na nowo. Frazes? Bynajmniej.  Wystarczy posłu-
chać jej interpretacji „Time” Toma Waitsa, którą 
nagrała w 2008 roku na kolejną płytę „In Love 
And Light”. Swym jasnym głosem przedziera się 

Nuta łąk
i wrzosowisk

dalekich
ADAM PRZYSTUPA

przez zalane deszczem ulice Waitsa, nie roniąc ni 
grama powitej przezeń melancholii. A jednak ma 
się wrażenie, że towarzysząc samotnym, osiero-
conym bohaterom, ma dla nich iskierkę nadziei. 
Może to złudzenie, a może refleks uśmiechu, 
który krzesał na jej licu poznany wówczas mąż, 
szkocki skrzypek John McCusker.

Muzykę Heidi Talbot odkryłem właśnie za 
sprawą Johna, który od 2007 roku (od czasu 
płyty „Kill To Get Crimson”) dzieli z Markiem 
Knopflerem koncertową włóczęgę i wspoma-
ga, jako multiinstrumentalista w studiu nagra-
niowym. Nieprzypadkowo więc Mark pojawił 
się wśród gości Heidi na płycie „Angels Without 
Wings”. Albumie, który wedle jej zamysłu miałby 
być zestawem współczesnych kompozycji moc-
no osadzonych w transatlantyckiej, wyspiarsko
-amerykańskiej melodyce. Współczesnych, bo 
teksty miast wzorem starych pieśni snuć gawę-
dę o tęsknocie za ukochanym, który wyruszył 
na wojnę, miały wzruszać choćby opowieścią 
o uczuciu zrodzonym w kolejce w domu handlo-
wym Marks & Spencer. 

Płytę otwiera roztańczona, wirująca piosenka 
o aniołach, które wbrew pozorom można spotkać 
wszędzie…

„…Na ulicach i bulwarach
W pałacach i samotnych barach
Odnajdziesz je gdziekolwiek trafisz
Bezskrzydłe anioły …”

Jeszcze chwila, jeszcze jeden obrót w tańcu, 
do którego rwą się stopy i uchylony nam będzie 
rąbek tajemnicy…

„…I będę czuwać nad tobą
Bo po to przyszłam na świat
A wtedy odwzajemnisz moją 
miłość
Bezskrzydłego anioła…”

Zapomniany przez współczesną muzykę po-
pularną rytm walca, powraca w „New Cajun 
Waltz” sięgającym fascynującej kultury muzycz-
nej francuskojęzycznych osadników z dalekiej 
Luizjany. Bezskrzydły anioł płynie w ramionach 
ukochanego i nic innego w tej chwili wydaje się 
nie mieć znaczenia. 

„Słońce i księżyc wędrują po niebie
Niczym prawdziwi kochankowie
Oto nowy walc cajun, jak zwykle 
o nic nie pytasz
Jestem w twych ramionach i nicze-
go innego nie pragnę”

Zakochanym w noc świętojańską zda się, 
iż to deszcz wygrywa porywającą ich melodię. 
Tymczasem, muzyczną mozaikę na płycie fun-
duje nam grono niezwykłych wirtuozów, którzy 
nie kryją się za ścianą hałaśliwych dźwięków, ale 
potrafią je poławiać, cyzelować. Jest więc wspo-
mniany już Mark Knopfler, czarujący grą na gita-
rze dobro Jerry Douglas, inna gwiazda bluegras-
su Tim O’Brien, szkocki wirtuoz akordeonu Phil 
Cunningham czy dmący we wszelkiego rodzaju 
dudy i flażolety Michael McGoldrick. Heidi, któ-
ra na płycie oprócz śpiewu obdarza nas swoją 
grą na ukulele ma naturalną łatwość wchodzenia 
w muzyczny dialog. Odnajduje się w zróżnico-
wanej stylistyce. Obok walczyków mamy typowe 
ballady, jak okraszone piękną partią fletu „The 
Loneliest”, mocno melancholijne „My Sister The 
Moon”, urokliwe „Wine And Roses”, czy gnieżdżą-
ca się w pamięci pieśń o rozstaniu „When The 
Roses Come Again”. Nieśpieszny charakter pły-
ty łamie surowe, rytmiczne, znaczone bluegras-
sem „Dearest Johnny”. Śpiew Talbot kontrastuje 
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z budzącymi niepokój, splątanymi przy wtórze 
perkusji dźwiękami skrzypiec i banjo. O czym 
śpiewa? Rzecz jasna o miłości. Wykorzystując 
konwencję pieśni ludowej, ważąc się na styliza-
cję, broni się przed banałem. To właśnie owa for-
ma pozwala sięgać po słowa proste, najprostsze, 
czasem może i nieco tkliwe, ale niesprawiedliwie 
zapomniane. Nie są to jednakże naiwne piosenki 
pisane w czas nastoletniego zauroczenia. W bal-
ladzie „Wine And Roses” starsza pani spogląda 
na  młódź chwytającą szczęśliwe chwile…

„Patrzę na młodych ludzi wolno 
spacerujących 
W piątek promenadą
Chylące się słońce złoci ich lica
Ich serca przepełnia nadzieja
Ich marzenia usłane różami 
i winem
Podczas majówki w parku
Trzymają się za ręce, ocierają 
nosami
Delikatnie całują w cieniu”

Z rozrzewnieniem odnajduje w nich siebie 
sprzed lat. Wracają wspomnienia.  Zachwyt, nie-
pewność, niecierpliwość. A potem wspólne lata 
z nieżyjącym już mężem. Lata może nie każdego 
dnia usłane różami, nie każdego dnia osładzane 
pieszczotą dłoni i pocałunkami, ale lata, których 
nie zamieniłaby na nic innego. Starsza pani wie 
to, co niedostępne jest jeszcze bohaterom „New 
Cajun Waltz”, którym w tańcu „gwiazdy sypią się 
z nieba niczym konfetti”…

„Dziś jestem stara i samotna
Moje dzieci dorosły i ruszyły 
w świat
Zwykły mnie pytać – mamo, czym 
jest miłość
Nigdy nie wiedziałam, jak im 
wytłumaczyć

Że miłość to coś więcej niż wino 
i róże
Uściski dłoni i pieszczoty
Podczas majówki w parku”

Bo też nie łatwo nieść pochwałę codzienności. 
Codzienności, która nieść może chwile trudne, 
jak te opisane przez Heidi w „Will I Ever Get To 
Sleep”

„Starszy pan z sąsiedztwa
Myli moje imię
W inne dni nawet mnie nie 
dostrzega
Pod łóżkiem mamy mysz
A maleństwo budzi mnie co 
godzina
Nie ma cię w domu od tygodni
I zastanawiam się czy kiedykol-
wiek zasnę”

W jednym z wywiadów piosenkarka wskazała 
tę piosenkę jako ulubioną spośród tych z płyty 
„Angels Without Wings”. Ulubioną, bo skoczną 
melodię upodobała sobie córeczka, tak jak mama 
tęskniąca za koncertującym tatą. Kiedy piszę te 
słowa, ich „najdroższy Johnny” znów wojażuje 

z Markiem Knopflerem po Europie. W domu zaś 
czekają na niego z mamą już dwie córeczki. 
Starsza z nich, Molly Mae na kolejnej płycie “Here 
We Go 1,2,3” udziela się wokalnie w finale przej-
mującej piosenki  “A Song For Rose”, refleksyjnej 
ballady o ostatnim pożegnaniu najbliżej osoby. 
Razem z mamą i tatą śpiewa dla babci fragment 
kołysanki „I See The Moon”. Starej, osiemnasto-
wiecznej kołysanki, która musi budzić w Heidi 
szczególne ciepłe wspomnienia. Nim wplotła jej 
wersy w tekst swojej piosenki, użyła ich dedyku-
jąc mamie płytę „Angels Without Wings”. Z do-
piskiem „brakuje nam Ciebie”. Czy trzeba pisać 
więcej ?

„Słyszę piosenkę
Którą śpiewała tylko dla mnie
Patrzę na księżyc
On spogląda na mnie
Pełga płomień świecy
Pan ma Cię w opiece
Wiesz, że zrobię wszystko”

Wspomnienie rodziców powraca w delikat-
nie zaśpiewanej, zwiewnej balladzie „The Year 
I Was Born” („Oboje wyglądaliście tak młodo”). 
Ta piosenka to album pełen zdjęć z dzieciństwa. 
Rodzinny dom, pies, owsianka na talerzu, obraz 
Matki Boskiej mającej w swej pieczy domowni-
ków, ale i bezrobocie, które zmusiło tatę by szu-
kał pracy z dala od domu. Nostalgia. Nie brak 
jej również w pięknej interpretacji „Motherland”, 
piosenki autorstwa Natalie Merchant, choć słowa 
zdają się gorzkie niczym piołun. 

„Dokąd, cholera, możesz uciec od 
rzeczy, które znasz,
Z dala od betonowych pustyń roz-
rastających się 1000 mil dziennie?
Ostatni raz spójrz za siebie i do-
brze zapamiętaj
Nie tęsknij za tym pustkowiem, 
tym okropnym miejscem
Gdy odchodzisz nie chowaj w za-
nadrzu swego serca

Ojczyzno, kołysz mnie, zamknij mi 
oczy, uśpij mnie kołysanką,
Obejmij, połóż się obok i nie 
odchodź
Tylko nie odchodź.

Moja królowo dyskontów po-
wiedz, co widziałaś?
Pożądanie i chciwość, bezdenną, 
przepastną zachłanność?”

Wszystko to pieśni z miłości. Te pełne reflek-
sji, i te budzące uśmiech, jak tytułowa „Here We 
Go 1,2,3” czy rytmiczny, wiedziony brzmieniem 
ukulele i trąbki „The Wedding Day”. Wszystko to 
pieśni o miłości. Miłości, która jak mawia szwedz-
kie przysłowie, jest mostem dwojga serc. Mąż 
Heidi Talbot sięgnął po ową sentencję pod wpły-
wem ich codziennych przejazdów przez nowy 
most Queensferry Crossing wiodący do domu 
w Edynburgu. Posłużyła za tytuł wesołej, krze-
szącej na ustach uśmiech melodii skomponowa-
nej na piaszczystych plażach w hrabstwie Mayo. 
Nie mógł dokonać lepszego wyboru, zważywszy 
iż „Love Is The Bridge Between Two Hearts” to 
jednocześnie tytuł ich pierwszej wspólnej płyty. 
Bardzo rodzinnej, bo królują nań pieśni słuchane 
i nucone przed laty w rodzinnym  domu Heidi. 
Wyjątek to tytułowa kompozycja Johna i uwo-
dząca rytmem walca kołysanka „Dear Someone” 
autorstwa amerykańskiego duetu Gillian Welch 
– David Rowlings. 

Zasłuchany w głos Heidi i barwne dialogi jej 
ukulele i skrzypiec Johna muszę uważać prasując 
pachnące wiatrem pranie. Jako się rzekło za ich 
sprawą pachnące tchnieniem wiosny z dalekich 
łąk i wrzosowisk. 
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Kto wie, być może w czasach, gdy niemal każdy żywi przekonanie, iż posiadł wszelką 
wiedzę niemal z urodzenia, a w zanadrzu pozostaje jeszcze niezawodna wyszukiwarka 

internetowa, humor zda się jedynym sposobem by zachęcić do obcowania ze słowem pisanym. Co 
więcej, może to sposób by zachęcić do obcowania ze sztuką, do odwiedzin w galerii. Nie koniecznie 
handlowej…

„O sztuce na wesoło” to wybór felietonów pisanych przez lata przez Krystynę Kibish-Ożarowską 
do emigracyjnych londyńskich „Wiadomości” czy nowojorskiego „Nowego dziennika”. Choć swą bo-
gatą wiedze o sztuce autorka posiadła studiując jej historię na Uniwersytecie Warszawskim, Sorbonie 
i Uniwersytecie Chicagowskim, jak sama zastrzega, czytelnik nie znajdzie tu „naukowej analizy wa-
lorów estetycznych dzieł dawnych mistrzów”. Bardziej interesuje ją treść owych rzeźb czy obrazów, 
bo jak zauważa „do połowy XIX wieku fabuła była w sztuce ważna, a umiejętność jej przedstawiania 
napawała artystów dumą.”

Prawdę powiedziawszy, pani Krystyna często się z ową dumą rozprawia, czyniąc to wszakże z dużą 
erudycją i humorem. Kiedy sięga do zagadnienia nagości w sztuce, delikatnie, z niewinną miną mruży 
do nas oko pisząc o malarzach, którym nie idzie wcale o kobiece ciało, lecz o harmonijny zespół róż-
norodnych form geometrycznych, których nigdzie indziej w świecie doświadczyć nie sposób. Bawi się 
tematem, naświetla tło obyczajowo-kulturowe wskazując półżartem, iż odbiorcy owych dzieł kontem-
plując je oddawali się często refleksjom natury duchowej. Bywało bowiem, iż malowano je w „celach 
moralno-dydaktycznych” uciekając się do alegorii czy personifikacji. Stąd też wiedzie nas autorka 
ciągiem smakowitych anegdot przez nagości pouczające, nagości heroiczne, nagości z morałem, ale 
i nagości nieusprawiedliwione. 

Uprzedzając tych, którym płoną lica – nagość, mimo lekkiego ujęcia tematu traktowana z rzad-
ką już dziś u piszących kulturą, jest tylko pretekstem by odkrywać bogactwo znaczeń ukrytych 
w dziełach dawnych mistrzów. Równie zajmujące i podszyte humorem opowieści snuje pani Krystyna 
o sztuce malowania portretu jak i o ludzkiej skłonności do stawiania pomników. Mnie zaintrygował 
fragment o… wtórnym rynku na pomniki w starożytnym Rzymie, gdzie wraz ze zmianą rządzących 
podmieniano głowy posągom i przekuwano stare napisy, oraz o zgoła snobistycznej modzie na sta-
roegipskie obeliski w XIX wiecznych metropoliach. Stanęły wzorem Rzymu, po perypetiach wartych 
opowieści, na placach Paryża, Londynu i Nowego Jorku. Szkoda tylko, iż owe spisane na przeszło 
trzystu stronach historie ilustrowane są ledwie czarno-białymi cieniami dzieł dawnych mistrzów.

Kończę ów wywód a po licu mym błąka się… uśmiech na myśl, iż gdzieś w księgarni czy bibliotece 
czeka na mnie jeszcze nieprzeczytany drugi tomik zmarłej już niestety pani Krystyny - „Mały prze-
wodnik po sztuce religijnej”. A może swego wydania doczeka się zapowiadana przez autorkę jeszcze 
w 2013 książka o intrygującym tytule „Czy muzykę można uszczypnąć?”?

Warto przeczytać
Krystyna Kibish-Ożarowska

„O sztuce na wesoło”. 

Wydawnictwo Prószyński i S-ka. 2002 r.

RECENZJA   ADAM PRZYSTUPA

Na progu
Zmierzch od lasu skrada się cichcem
Nogi ciężkie a oczy się kleją
Siada w progu, sięga po skrzypce 
Stare pudło wypełnia nadzieją

Marzeniami, troskami, tęsknotą
Żona w izbie strawę mu waży
Nie nam teraz pytać się o to
Co pot z deszczem wypisał mu w twarzy

Po dniu pracy dłonie zmęczone
Ale smykiem po strunach swawoli
Niczym ptasze co pod nieboskłonem
Wita go kiedy staje na roli

Słysząc to pewnie lico by spłonił
Gdzie tam jego skrzypkom do ptaka
Ów zasłucha się, łezkę uroni
Jeśli tylko potrafi płakać

Zmierzch tymczasem podkrada się cichcem
Nogi ciężkie, oczy się kleją
Siedząc w progu wypełnia skrzypce
Całym sobą, swoją nadzieją

10 - 11 lipca 2014 r.

ADAM PRZYSTUPA
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Kiedy patrzymy na świat przez pry-
zmat gospodarowania odpadami 

piec cementowy zda nam się wynalazkiem nie-
zwykłym. Wysoka temperatura spalania sięgają-
ca trudno wyobrażalnej wielkości 2 000°C, oraz 
długi czas przebywania w nim odpadów, zapew-
niają całkowite ich przetworzenie. Całkowite? – 
spytacie z niedowierzaniem – A co z popiołem? 
Jest spalanie, jest i popiół, tyle tylko, iż piec ce-
mentowy stanowi dlań swoistą pułapkę wbudo-
wując go w strukturę klinkieru. Na okrasę po-
zostaje silnie alkaliczne środowisko pieca, które 
uniemożliwia emisję szkodliwych substancji lot-
nych. Czego chcieć więcej? Chyba tylko większej 
chłonności, większego apetyty na paliwo wytwa-
rzane z odpadów.

Od czasu, gdy Ministerstwo Gospodarki ogło-
siło zakaz składowania na wysypiskach odpa-
dów o kaloryczności przekraczającej 6 MJ/kg 
coraz bardziej doświadczamy skutków ogrom-
nej dysproporcji między ich ilością a dostępną 
przepustowością cementowni. Bo też nie wszyst-
kie kaloryczne odpady, wbrew temu, co sądzili 
urzędnicy, znajdują się w kręgu zainteresowania 
trudniących się recyklingiem. Można nawet za-
ryzykować stwierdzenie, że póki co, mniejszość. 
Nic więc dziwnego, iż każdy, kto waży się w tej 
sytuacji przetwarzać odpady tęsknie spogląda ku 
cementowniom. Cementownie, zaś gwoli praw-
dy, również spoglądają z tęsknotą, ale na pali-
wa, których kaloryczność razy trzy mnoży ów 
graniczny parametr składowania. Nasi zachodni 
sąsiedzi zmagali się z podobnym problemem do-
brych dziesięć lata temu, aż… otworzyli dla odpa-
dów energetykę, która względem nich ma mniej-
sze wymagania niż cementownie. Krajowych 

legislatorów zda się zawiodła przenikliwość i nie 
dostrzegli, iż polska energetyka na takie wyzwa-
nie nie jest przygotowana w żaden sposób.  

Bo też wykorzystanie paliw alternatywnych 
z odpadów wiąże się dla nieprzygotowanych 
śmiałków z ryzykiem wystąpienia różnorakich 
problemów. Ba, nawet gdy są nań przygotowani, 
jak cementownie, przynajmniej raz w roku mie-
rzą się z koniecznością remontowego przesto-
ju. Usuwa się wtedy tzw. narosty, które mogą 
przyjmować postać brył i pierścieni wewnątrz 
pieca. Tworzą się one w powtarzającym się cyklu 
odparowania i kondensacji składników lotnych, 
którego w prostych słowach wyłożyć nie sposób. 
Dla dalszego ciągu tej opowieści istotny jest sam 
fakt pojawiania się owych narostów i koniecz-
ność ich likwidacji. 

Możliwe jest ponoć usuwanie narostów i osa-
dów przy pomocy… dźwięku. Generatory dźwię-
ku emitują falę akustyczną, której energia wy-
korzystywana jest do usuwania pyłów i osadów 
z oczyszczanych powierzchni. Fala akustyczna 
zapobiega przyleganiu cząstek pyłu jednej do 
drugiej i ich osadzaniu, jak również rozwar-
stwienie już istniejących osadów i ich oderwa-
nie od powierzchni. W przemyśle cementowym 
zwykło się jednak częściej sięgać po rozwią-
zania bardziej tradycyjne. Początkowo czeka-
no na całkowite ostygnięcie pieca, po czym do 
jego wnętrza wchodzili śmiałkowie uzbrojeni 
w młoty, by siłą swych mięśni kruszyć narosty. 
Jeszcze w latach trzydziestych ubiegłego wieku 
w Stanach Zjednoczonych poczęto jednak sięgać 
po mocniejsze argumenty. W dłoniach pracow-
ników cementowni pojawiły się strzelby, których 
lufy kierowano do wnętrza pieca by rozprawiać 

FELIETON ADAMA PRZYSTUPY

Z dalekich równin 
Zachodu

Opowieść czterdziesta piąta

się z uciążliwym osadem. Widać skuteczny to 
zamysł, skoro do dziś na całym świecie się-
ga się po wyroby spod znaku Winchestera czy 
Remingtona. Broń przemysłową oferują zapew-
ne i inni, bardziej lub mniej znani producenci. 
W Polsce w 1968 roku w Wojskowej Akademii 
Technicznej opracowano w tym celu nie tylko 
przemysłowy karabin, ale wręcz armatkę kali-
bru 40mm. Niemniej, kiedy rozmawiasz z ludź-
mi z branży cementowej najczęściej wspomina-
ją o broni, której protoplaści podbijali bezkres 
Dalekiego Zachodu. 

Niewątpliwie Winchester to marka, która obok 
Colta najbardziej kojarzy się z romantyczną wizją 
świata Indian, kowbojów, traperów czy rewolwe-
rowców. Imię dał mu amerykański konstruktor 
i przemysłowiec Olivier Winchester, ale sławę 
Tyler Henry. W 1858 roku Winchester za-
trudnił w swojej fi rmie w New 
Heaven Henry’ego, ten 
zaś za dwa 

l a t a 
przedstawił jed-

ną z pierwszych udanych kon-
strukcji karabinu samopowtarzalnego. Kto 
w młodości zagłębiał się w lekturę opowieści 
o Winnetou, pamięta zapewne, iż u progu przy-
gody w okolicach St. Louis „Bywał tam mr. Henry, 
oryginał i rusznikarz, który oddawał się swemu 
rzemiosłu z zamiłowaniem artysty”. Ów powie-
ściowy mr. Henry, mentor Old Shatterhanda, 
zmagał się z konstrukcją dwudziestopięciostrza-
łowego karabinu samopowtarzalnego. W rzeczy-
wistości karabin Henry’ego z 1860 roku mieścił 
w sobie piętnaście naboi, przeładowywanych 
charakterystycznym wahadłowym ruchem przy 
pomocy dźwigni znajdującej się pod komo-
rą i kolbą. Sukces karabinu, który przewyższał 
szybkostrzelnością konkurencyjny wówczas sys-
tem Spencera, przyczynił się do… szybkiego roz-
stania Winchestera i Henry’ego, który próbował 
się usamodzielnić. W 1866 roku Winchester wy-
puścił na rynek nowy udoskonalony model zwany 
„Yellowboy” za sprawą charakterystycznej komo-
ry zamkowej wykonanej z mosiądzu. W przecią-
gu przeszło trzydziestu lat wyprodukowano go 

w 170 tysiącach egzemplarzy, co tłumaczy, skąd 
obiegowa opinia o karabinie, który podbił Dziki 
Zachód. 

O ile Winchester jednoznacznie kojarzy się 
karabinem, rodzina Remingtonów talenty ruszni-
karskie rozwijała równolegle z produkcją sprzę-
tu biurowego. W latach siedemdziesiątych XIX 
stulecia rozpoczęła od klasycznych maszyn do 
pisania, w roku 1925 zaprezentowali pierwszą 
maszynę elektryczną a w roku 1949… pierw-
szy komputer dla biznesu znany, jako UNIVAC 
60. Wróćmy, wszakże na bezdroża Dalekiego 
Zachodu. Założona w 1816 roku fi rma Eliphaleta 
Remingtona produkowała karabiny – tu wspo-
mnieć należy jednostrzałowy model Rolling Block 
z 1864 popularny wśród myśliwych polujących 

na bizony, ale prawdziwą sławę przy-
niósł jej rewolwer. Wynalazcą tego 
typu broni wyposażonej w obrotowy 

bęben z zapasowymi nabojami kapi-
szonowymi był wielki kon-

kurent Remingtona 
– Samuel Colt. 

W 1958 
roku fi rma 

Remington 
zaprojektowała pierwszy na świecie 
rewolwer ze scalonym zamkniętym szkieletem 
otaczającym bęben, co czyniło go bardziej nieza-
wodnym od produktów Colta. Ów był jednak na-
der utalentowanym lobbystą, a jak wiadomo nic 
tak nie napędza produkcję jak rządowe zamówie-
nia dla wojska. W efekcie mimo swej nowator-
skiej konstrukcji rewolwer Remington wz.1958 
nie cieszył się początkowo uznaniem, na jakie 
zasłużył. Pomógł przypadek. W roku 1864 spło-
nęła fabryka Colta, co wstrzymało dostawy dla 
armii. Czekający w rezerwie Remington, na jakiś 
czas stał się głównym dostawcą rewolwerów dla 
wojska. Do czasu nim w 1873 roku spadkobier-
cy Colta wypuścili na rynek model Single Action 
Army, zwany też „Peacmaker” – rewolwer, któ-
ry do dziś uosabia nasze wyobrażenia o Dzikim 
Zachodzie. 

Nie da się ukryć, iż ów świat, którego obraz 
ukształtowały w nas obejrzane westerny, był 

Heaven Henry’ego, ten 

l a t a 
przedstawił jed-

ną z pierwszych udanych kon-
strukcji karabinu samopowtarzalnego. Kto 
w młodości zagłębiał się w lekturę opowieści 
o Winnetou, pamięta zapewne, iż u progu przy-
gody w okolicach St. Louis „Bywał tam mr. Henry, 
oryginał i rusznikarz, który oddawał się swemu 
rzemiosłu z zamiłowaniem artysty”. Ów powie-
ściowy mr. Henry, mentor Old Shatterhanda, 
zmagał się z konstrukcją dwudziestopięciostrza-
łowego karabinu samopowtarzalnego. W rzeczy-

mnieć należy jednostrzałowy model Rolling Block 
z 1864 popularny wśród myśliwych polujących 

na bizony, ale prawdziwą sławę przy-
niósł jej rewolwer. Wynalazcą tego 
typu broni wyposażonej w obrotowy 

bęben z zapasowymi nabojami kapi-
szonowymi był wielki kon-

kurent Remingtona 
– Samuel Colt. 

W 1958 
roku fi rma 

Remington 
zaprojektowała 
rewolwer ze scalonym zamkniętym szkieletem 
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przez lata mityczną ziemią obiecaną. Krainą, 
która przyciągała wszystkich tych, którzy szuka-
li nowej szansy. Gotowych na trudy mozolnego 
zmagania się z naturą pionierów, ale i szukają-
cych swej fortuny śmiałków. Ci drudzy polegając 
na swym szczęściu i odwadze nader często balan-
sowali na granicy prawa. Jeśli nawet go nie prze-
kraczali, zadziwiali brawurą i fantazją. Jarosław 
Wojtczak, w swoje pisanej ze swadą książce „Jak 
zdobyto Dziki Zachód. Prawdziwa historia ame-
rykańskiego Pogranicza” przytacza opowieści 
przerastające wyobraźnie filmowych scenarzy-
stów. Kto odda się tej lekturze pozna guberna-
tora Nowego Meksyku Samuela Beach Axtella, 
który w grze w karty przeciwko jednemu z tek-
sańskich hodowców bydła postawił całe podległe 
mu terytorium. Przeciwnik rzucił na szalę ranczo 
i czterdzieści tysięcy krów. Równie smakowita 
jest anegdota o Winfieldzie Strattonie, właści-
cielu kopalni opodal Victor w stanie Kolorado, 
który wyrzucony za nieodpowiedni strój z hotelu 
w Colorado Springs, wrócił i kupił ów hotel za 
gotówkę tylko po to by zwolnić kierownika, któ-
ry tak go potraktował. 

Był to również świat ludzi gwałtownych. Jak 
pisze Jarosław Wojtczak „liczbę ludzi, którzy 
zmarli gwałtowną śmiercią na Zachodzie w cią-
gu pół wieku po roku 1830, szacuje się na oko-
ło dwadzieścia tysięcy. Głównymi przyczynami, 
które wpędziły ich wcześniej do grobu, były walki 
z Indianami, bandyckie napady, kłótnie hodow-
ców z osadnikami, pijackie burdy i samosądy”. 
Dużo to, czy mało? Wedle wyników badań opu-
blikowanych przez profesora Randolpha Rotha 
z Uniwersytetu Stanowego w Ohio, życie na 
Dalekim Zachodzie ani nie było tak gwałtowne, 
jak można by sądzić z oglądanych westernów, 
ani też nie było tak sielankowe jak w serialu 
„Domek na prerii”. Niemniej, wskaźnik zabójstw 
odbiegał tam znacząco od wskaźnika obser-
wowanego w cywilizowanych miastach na obu 
wybrzeżach Ameryki. Osoba dorosła zamieszku-
jąca w latach 1876-1885 osławione miastecz-
ko Dodge City, miała co najmniej 1 na 61 szans 
(wiem, trudno to pojmować, jako szansę), iż 
zginie gwałtowną śmiercią. Dla porównania dla 
mieszkańca San Francisco w latach 1850-1865 
szacuje się owe prawdopodobieństwo w stosun-
ku 1 do 203.  

W świecie tym mawiano ponoć, iż „Bóg 
stworzył ludzi, ale Colt uczynił ich równymi”. 

I rzeczywiście prawo do posiadania i używania 
broni było czymś naturalnym i powszechnym, 
ale… raczej poza miastami. Kiedy w Dodge City 
w 1878 powołano władze miejskie, pierwszą 
podjętą przezeń uchwałą był zakaz noszenia bro-
ni. Historycy prawa twierdzą nawet, iż osławione 
miasteczko Tombstone, miało w latach 80-tych 
XIX wieku bardziej restrykcyjne w tym względzie 
prawo niż dzisiaj. Dla wszystkich wychowanych 
na westernach brzmi to absurdalnie, ale tylko na 
pozór. Formalnym powodem słynnej strzelaniny 
w O.K. Corral było nie poddanie się grupy kow-
bojów Ike’a Clantona przepisom nakazującym 
pozostawienia broni po wjeździe do miasta. 

Miasteczka Dodge City i Tombstone łączy ze 
sobą nie tylko zakaz noszenia broni, ale przede 

wszystkim osoba Wyatt’a Earp’a. Jego ojciec był 
adwokatem, ale kiedy Wyatt skończył lat 16, 
miast myśleć o nauce, został woźnicą dyliżan-
su. U schyłku lat sześćdziesiątych znalazł za-
trudnienie, jako myśliwy przy ekspedycji geo-
metrów dokonujących pomiary tzw. terytorium 
indiańskiego a potem… potem spotkał w Kansas 
City Jamesa Butlera Hickoka, byłego pracownika 

„W
ya

tt
 E

ar
p”

, 
re

ż.
 L

. 
Ka

sd
an

, 
dy

st
ry

bu
cj

a 
na

 D
V
D

 i 
B
lu

-r
ay

 -
 G

al
ap

ag
os

poczty Pony Express, zatwardziałego karciarza, 
zwanego za sprawą imponującego nosa i wy-
stającej górnej wargi „Kaczodziobym Billem”. 
Chociaż… kiedy poznał go Wyatt James Butler 
Hickok znany był już bardziej, jako „Dziki Bill” 
Hickok, za sprawą nawyku rozstrzygania sporów 
przy pomocy broni. To właśnie on miał powie-
dzieć z brutalną szczerością „Najpierw strzelam, 
potem zadaję pytania. To najpewniejsza metoda 
by przeżyć”. Owa szczególna filozofia nie prze-
rażała mieszkańców takich miasteczek jak Fort 
Riley czy Abilane, którzy powierzali mu funkcje 
stróża prawa. Nie była to sytuacja niezwykła. 
Wzrost przestępczości w okresie zamętu, jaki 
zapanował bezpośrednio po zakończeniu wojny 
secesyjnej sprawiał, że z braku lepszych kandy-

datów stanowisko szeryfa powierzano ludziom, 
których często jedyną kwalifikacją była umiejęt-
ność posługiwania się bronią. Nie brakło wśród 
nich zwykłych awanturników czy zmęczonych 
życiem rewolwerowców. „Dziki Bill” pełnił swą 
funkcję w Abilane… zza karcianego stolika w sa-
loonie. Zadziwiał biegłością w posługiwaniu się 
swoimi coltami z nakładkami z kości słoniowej na 
rękojeściach, ale w swoje porywczości zdarzyło 
mu się również przez pomyłkę zabić własnego 
zastępcę. Zginął, tak jak żył. Za karcianym stoli-
kiem w Deadwood, od strzału w tył głowy, kiedy 

jedyny raz odstąpił od swej niewzruszonej za-
sady zasiadania do gry, tak by za plecami mieć 
tylko ścianę.

 Ale dość o „Dzikim Billu”. Dla tej opowieści, 
od okoliczności jego śmierci, istotniejsze jest to, 
iż to on zainspirował Wyatt’a Earp’a do pełnie-
nia roli szeryfa. Nim w maju 1876 roku przypnie 
na piersi oznakę zastępcy stróża prawa w Dodge 
City będzie miał na sumieniu podejrzenie o kra-
dzież koni i ucieczkę z więzienia. Położone przy 
linii kolejowej Dodge City pełniło wówczas miej-
sce terminala przeładunkowego dla stad była 
pędzonych z Teksasu do Kansas. Ot miasteczko, 
w którym ilość saloonów, w których uciech szu-
kali strudzeni pracą na szlaku kowboje, prze-
rastała ilość ulic. Wyatt podążył do Dodge City 

za starszym bratem Jamesem, który postanowił 
otworzyć tam kolejny saloon. Inne czasy, inne 
standard nieprzystające do dzisiejszych. Kto dziś 
akceptowałby stróża prawa zaangażowanego 
w interesy związane z hazardem, bookmacherką 
czy stręczycielstwem? Po roku Wyatt zostaje sa-
modzielnym szeryfem i twardą ręką zaprowadza 
porządki w mieście. Jest skuteczny, choć pod-
czas próby poskromienia grupy kowbojów Eda 
Morissona uchodzi z życiem tylko za sprawą prze-
bywającego w mieście nałogowego hazardzisty 
Johna Henry Holliday’a. Grający w karty w Long 
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Branch Saloon, jako przypadkowy świadek star-
cia Earpa z kowbojami, zmusił ich do poddania 
przykładając niespodziewanie rewolwer do głowy 
ich przywódcy. To wydarzenie staje się począt-
kiem przyjaźni Wyatta i niepraktykującego sto-
matologa z Atlanty, który na równiny Dalekiego 
Zachodu trafił w poszukiwaniu… zdrowia. Suchy 
i cieplejszy klimat miał złagodzić objawy rozwija-
jącej się gruźlicy. Niebawem  „Doc” Holliday to-
warzyszy braciom Earp w drodze do nowej „ziemi 
obiecanej” – miasteczka Tombstone w Arizonie, 
gdzie właśnie odkryto złoża srebra. 

Kiedy w grudniu 1879 roku bracia James, 
Wyatt i Virgil Earp przybyli wraz z małżonkami to 
górnicze miasteczko nie świętowało jeszcze swo-

ich pierwszych urodzin, ale już liczba jego miesz-
kańców wzrosła dziesięciokrotnie. Virgil miał tu 
pełnić rolę zastępcy szeryfa okręgowego, ale ko-
niec końców zostaje szeryfem Tombstone. James 
podobnie jak w Dodge City inwestuje w jaskinie 
hazardu i alkoholowe zdroje. Wyatt ma udziały 
w hazardowych stołach do gry w faraona oraz 
pełni funkcję zastępcy szeryfa. W ciągu kilku 
miesięcy czuje się tu jak u siebie. Do miasteczka 
zjeżdżają dwaj kolejni bracia Morgan i Warren, 
oraz koledzy nawykli do szybkiego sięgania po 
broń - Bat Masterson, Luke Shorty i wspominany 

tu już „Doc” Holliday. Mieszkańcy nie narzekają, 
w awanturniczym miasteczku pod okiem rodziny 
Earp’ów panuje spokój. Obiektywnie rzec biorąc, 
Tombstone niepostrzeżenie staje się ich mia-
steczkiem. Taki stan rzeczy, nie musi się podobać 
wszystkim, choćby młodym Clantonom, których 
ojciec sprawuje nieformalną władzę poza gra-
nicami Tombstone. Hodowca bydła ma posłuch 
u ranczerów, kowbojów a nawet bandytów krad-
nących bydło w Meksyku. Jest przy tym opornym 
płatnikiem podatków i to na tym polu dochodzi 
do pierwszej próby sił. Miejscowy poborca prosi 
Wyatta Earp’a o pomoc, ten zaś jedzie na ranczo 
Clantonów i skłania seniora rodu do uregulowa-
nia należności. Ale konflikt ma już szersze tło, 

rzec można społeczne. Dla ranczerów uznają-
cych siebie za jedynych prawowitych właścicie-
li tych ziem, mieszkańcy miasta to intruzi. Dla 
mieszkańców Tombstone kowboje, a zwłaszcza 
latorośle Clantonów (Ike, Phineas i Billy) i ich ko-
ledzy to źródło awantur i kłopotów. Wpływowy 
ojciec będzie miał za stronnika m.in. nowego 
mianowanego w 1891 roku szeryfa okręgowe-
go Johna Behana, bracia Earp – burmistrza. Co 
więcej oba stronnictwa mają swoje gazety, któ-
re co dnia podgrzewają atmosferę. Wiosną 1881 
w Tombstone nie mówi się o niczym innym niż 
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napady na dyliżanse pocztowe. Nieudana próba 
przejęcia przez nieznanych sprawców ładunku 
80 000 dolarów w srebrze staje się dla szeryfa 
Behana okazją by rzucić podejrzenie na „Doca” 
Holliday’a – Ike Clanton i jego kompani zeznają, 
iż widzieli go feralnego dnia w miejscu napadu. 
To tylko poszlaki, ale rzucają cień na przyjaciela 
Earpów i ich samych. Rozzuchwaleni Clantonowie 
kontynuują tymczasem swe wypady po bydło do 
Meksyku. Podczas jednego z nich w przygra-
nicznym Kanionie Guadelupe w zasadzce za-
stawionej przez Meksykanów ginie senior rodu. 
To zdarzenie zda się przestrogą od losu, którą 
bracia Clantonowie ignorują. Podobnie jak za-
rządzenie Virgila Earpa o zakazie noszenia broni 
w Tombstone. 

Ike Clanton przybył do miasteczka wraz 
z Tomem McLaury 25 października. Pili, gra-
li w karty, balansowali na krawędzi prowokując 
słownie Earp’ów i „Doca” Holliday’a (który, co 
warto napisać, zdołał oczyścił się w międzyczasie 
w sądzie z fałszywych zarzutów o udział w napa-
dzie na dyliżans). Rankiem 26 października do 
miasta przyjeżdżają Bill Clanton i Frank McLaury. 
Ike Clanton jeszcze nie wytrzeźwiał i krąży po 
ulicach wygrażając z bronią w ręku Earp’om. 
Spotyka ich na Allen Street. Wyatt, Virgil i Morgan 
rozbrajają pijanego. Clanton trafia przed oblicze 
sędziego, który za złamanie zakazu noszenia 
borni zasądza grzywnę w wysokości 25 dolarów 
i zwalnia go do domu. Ike nie ma najmniejsze-
go zamiaru wracać na ranczo. W zagrodzie O.K. 
Corall, przy koniach, Clantonowie mają jeszcze 
broń. W międzyczasie w miejscowym sklepie do-
kupili amunicję. W miasteczku za chwilę może 
być gorąco. Virgil postanawia ruszyć z braćmi do 
zagrody by rozbroić Clantonów i McLuarów. Po 
drodze dołącza do nich „Doc” Holliday. To, co wy-
darzyło się później przeszło do historii Dzikiego 
Zachodu, jako „pojedynek w O.K. Corall”. W cią-
gu trzydziestu sekund, z odległości niespełna 
dwóch metrów, ośmiu mężczyzn wystrzeliło 
30 pocisków. Giną Bill Clanton, Frank McLaury 
i Tom McLaury. Paradoksalnie, z życiem uchodzi 
oszczędzony przez Wyatta Earpa główny prowo-
dyr, nieuzbrojony Ike Clanton. Po drugiej stronie 
ranni są „Doc”, Virgil i Morgan. Co tak naprawdę 
wydarzyło się w pobliżu zagrody nie wiadomo do 
dziś. Stróże prawa opowiadali, że kowboje od-
mówili oddania broni. Ike Clanton twierdził, iż nie 
dano im takiej szansy. 

W latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia 
Mieczysław Dutkiewicz poświęcił braciom Earp 
miejsce w swoje książce zatytułowanej „Siedmiu 
nie zawsze wspaniałych”. Parafrazując tytuł słyn-
nego westernu Johna Sturgesa, prezentował 
historie kilku najsłynniejszych postaci Dzikiego 
Zachodu mocno je przy tym odbrązawiając. 
Dla wielu ówczesnych czytelników niejakim za-
skoczeniem było, iż bohaterowie ze srebrnego 
ekranu mieli swoje rzeczywiste pierwowzory, że 
western nie jest li tylko pełną przygód fabułą, 
baśnią zgoła. Za oceanem panowała już moda na 
antywesterny, w których nic już nie było oczywi-
ste, a już najmniej to, iż zło zostanie ukarane. 
Czasem nie mogło być inaczej, jeśli scenarzysta 
chciał być wierny prawdzie historycznej. Braci 
James, których banda w latach 1866-1882 gra-
biła banki, pociągi i dyliżanse w stanie Missouri, 
na południu Stanów Zjednoczonych otaczał nimb 
bohaterów. Wielu w rabunkach jankeskich pie-
niędzy widziało pomstę za upokorzenia, jakich 
mieszkańcy tych stron doznawali po zakończeniu 
wojny secesyjnej. Pieśni, jakie wówczas o nich 
układano do dziś śpiewają gwiazdy pokroju The 
Pogues, Van Morrisona czy Bruce Springsteena. 
Legendę młodszego z braci umocnił fakt, iż zgi-
nął we własnym domu zabity strzałem w plecy 
przez Boba Forda – zdrajcę, który połakomił się 
na nagrodę w wysokości 10 000 dolarów. Bo też 
gubernator Missouri rozesłał za braćmi klasycz-
ny list gończy opatrzony dopiskiem „poszuki-
wany żywy lub martwy”. Jakże i dziś nie darzyć 
sympatią takiego drania, jeśli on sam ma twarz 
Brada Pitta, a scenarzysta opatrzył film tytułem 
„Zabójstwo Jessiego Jamesa przez tchórzliwego 
Roberta Forda”? Fakt, Robert Ford nie jest przy-
kładem do naśladowania, ale Jessie nie był by-
najmniej amerykańskim wcieleniem Robin Hooda 
i  pewnie niewielu z widzów chciałoby mieć go za 
sąsiada, lub spotkać podczas podróży pociągiem.  

Strzał w plecy nie był też ponoć rzadkim 
sposobem rozwiązywania sporów na Dzikim 
Zachodzie. Mało kto nosił rewolwer w przywiąza-
nych do ud, nisko opuszczonych olstrach.  Wielu, 
choćby wspominany tu „Doc” Holliday, w kry-
tycznych sytuacjach raczej sięgało po strzelbę. 
W saloonach, za karcianymi stolikami mało kto 
pozywał przeciwników do pojedynków na głów-
nej ulicy. Swoje krwawe żniwo zbierał raczej 
mały kieszonkowy, łatwy do ukrycia pistolet kon-
strukcji Henry’ego Deringera. Wiem to wszystko, 
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a mimo to miast doceniać realizm współczesnych 
westernów przechodzę obok nich bez emocji, 
jakie budziły klasyczne produkcje z lat czter-
dziestych, pięćdziesiątych czy sześćdziesiątych. 
To wtedy powstały filmy, które weszły nie tylko 
do historii gatunku, ale historii kina: „Dyliżans” 
i „Poszukiwacze” Johna Forda, „15:10 do Yumy” 
Delmera Davesa, wzorowane na „Siedmiu sa-
murajach” Kurosawy „Siedmiu wspaniałych” 
Johna Sturgesa, czy wreszcie dwa, według 
mnie najważniejsze - „W samo południe” Freda 
Zinnemanna i „Rio Bravo” Howarda Hawksa. 

Zinnemann postawił w swoim filmie na bar-
dzo prostą z pozoru historię. Szeryf Will Kane 
grany przez Gary Coopera, dowiaduje się o po-
wrocie do miasteczka Franka Millera, bandyty, 
którego przed laty osadził w więzieniu. Na sta-
cji kolejowej czekają na Millera jego kompanii 
a dla wszystkich mieszkańców miasteczka jest 
jasne, iż szukać będą zemsty. Pociąg ma przy-
być w samo południe. Kane ma godzinę i dwa-
dzieścia minut, by zorganizować obronę. Jego 
zabiegi śledzimy w czasie rzeczywistym. Upływ 
czasu podkreślają powtarzające się ujęcia prze-
suwających się wskazówek zegara oraz osca-
rowa muzyka Dimitri Tiomkina. Miarowo wy-
bijane takty kompozycji „Do Not Forsake Me, 
My Darling ” przywodzą na myśl tykanie zegara 
i bicie serca głównego bohatera. Niezapomniany 
Jerzy Michotek pisząc doń polski tekst zamknął 
fabułę filmu w dwóch wersach „I choć miał szeryf 
przyjaciół szczerych / Gdy przyszła bieda został 
sam”. Oto mieszkańcy Hadleyville miast wesprzeć 
szeryfa, który przed laty wyzwolił ich z opresji 
bandytów, w nim samym dostrzegają źródło 
nadciągających kłopotów. Zda im się, iż lepiej 
byłoby gdyby wyjechał. Do wyjazdu namawia 
go również pobożna, przeciwna przemocy żona 
(w tej roli młodziutka Grace Kelly). Zwłaszcza, że 
Kelly właściwie zdał już urząd szeryfa i formalnie 
niczego czynić nie musi. Błogosławione obiek-
tywne okoliczności. Nie potrzeba wiele by uspo-
koić sumienie. Pozostają jednak takie pojęcia jak 
odpowiedzialność, lojalność, ofiarność czy honor. 

Gdy wiosną 1989 roku student warszawskiej 
Akademii Sztuk Pięknych Tomasz Sarnecki szu-
kał motywu na projektowany plakat, który miał 
zachęcać do udziału w pierwszych częściowo 
wolnych wyborach do polskiego parlamentu się-
gnął po sylwetkę Gary Coopera przemierzające-
go opustoszałe uliczki Hadleyville. Potrzebował 

uniwersalnego, sprawiedliwego i nieskazitel-
nego bohatera. Cooper przypominał mu też 
dziadka kapitana Janusza Sarneckiego pole-
głego we wrześniu 1939. Co ciekawe, kapita-
na Sarneckiego i Gary Coopera łączyło nie tyl-
ko podobieństwo fizyczne, ale i ten sam 1901 
rok urodzenia. Na plakacie, który początkowo 
był uznawany w kręgach opozycyjnych za na-
zbyt odważny, Cooper nad gwiazdą szeryfa ma 
przypięty znaczek Solidarności, w dłoni kartkę 
z napisem „wybory”, w tle duże logo związku. 
W ostatniej chwili o druku plakatu zdecydował 
Henryk Wujec. Wydrukowane we Włoszech afi-
sze dotarły do Warszawy wieczorem 3 czerwca. 
Na ulicach stolicy zawisły rankiem, w dzień wy-
borów – 4 czerwca 1989 r. 

Jak na ironię, do wspólnego działania, gre-
mialnego udziału w wyborach zachęcał bohater 
opuszczony przez innych. Co więcej, bohater 
filmu, który w latach pięćdziesiątych w Stanach 
Zjednoczonych próbowano odczytywać, jako 
alegorię strachu wobec działań Komisji do 
spraw Działalności Antyamerykańskiej sena-
tora McCarthy’ego, przed której obliczem sta-
wał, jako były członek partii komunistycznej 
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współscenarzysta filmu Carl Foreman. Owe 
polityczne konotacje sprawiły, iż z roli w filmie 
zrezygnował John Wayne (z różnych powo-
dów Zinnemannowi odmówili również Gregory 
Peck, Marlon Brando, Montgomery Clift 
i Charlton Heston). Ta odmowa stworzyła szansę 
Cooperowi, który w pełni ją wykorzystał sięga-
jąc tą rolą po Oscara (jednego z czterech, jakie 
otrzymało „W samo południe”). Kilkanaście lat 
wcześniej odrzucił propozycję gry w „Przeminęło 
z wiatrem” mówiąc: „będzie to największa poraż-
ka w dziejach Hollywood. Cieszę się, że to Clark 
Gable będzie uczestnikiem tej tragedii a nie ja”. 
Gary Cooper, nie mógł osobiście odebrać nagro-
dy Akademii. Uczynił to za niego, jego przyja-
ciel… John Wayne. Nie zgadzał się z przekazem 
filmu, ale wyręczając przyjaciela uczynił to z kla-
są doceniając werdykt jury, na co przy dzisiej-
szych rozhisteryzowanych gwiazdkach ekranu 
trudno byłoby liczyć. 

„W samo południe” nie było jeszcze antywe-
sternem, ale łamało konwencję. Zło co prawda 
zostało ukarane, ale finał filmu pozostawał widza 
z gorzką refleksją nad ludzką naturą. Zgoła inną 
od przesłania klasycznych westernów niosących 
nadzieję. Ktoś powie, że czasem może naiwną, 
ale jeśli tak powie, znaczyć to będzie, iż nie poj-
muje wagi owej nadziei, wagi prostych prawd, 
prawd podstawowych. Przegrywając walkę z no-
wotworem John Wayne, w swoim ostatnim fil-
mie „Rewolwerowiec” z 1976 zmusił reżysera 
do zmiany scenariusza, nie godząc się na sce-
nę, w której strzela rywalowi w plecy, choć jak 
już pisałem takie sytuacje wcale nie należały do 
rzadkości. 

Odpowiedzią Wayne’a na „W samo południe” 
stało się „Rio Bravo”, film nakręcony wspólnie 
z reżyserem Howardem Hawksem. Hawks był 
już wtedy reżyserem o ugruntowanej marce, 
swobodnie poruszającym się w różnych gatun-
kach filmowych – stworzył m.in. jeden z pierw-
szych filmów gangsterskich „Człowiek z blizną”, 
dwa błyskotliwe obrazy z Humprey’em Bogartem 
i Lauren Bacall „Mieć i nie mieć” oraz „Wielki 
sen”, dramat wojenny „Sierżant York” czy mu-
sical „Mężczyźni wolą blondynki”, który przy-
niósł wielką sławę Marilyn Monroe. Z Wayne’em 
Hawks spotkał się na planie westernu „Rzeka 
Czerwona”. Tym razem stworzyli western, w któ-
rym szeryf musi stawić czoła nadciągającym do 
miasteczka bandytom, ale tym razem czyni to 

przy pomocy jego mieszkańców. Wspierają go 
upodlony, zmagający się z alkoholem zastępca 
Dude (grany przez Deana Martina, którego po 
śmierci Las Vegas uhonorowało w szczególny spo-
sób, wygaszają światła w całym mieście), młody 
nazbyt pewny siebie rewolwerowiec Colorado 
(w tej roli ówczesny idol nastolatek, piosenkarz 
Ricky Nelson), schorowany starzec Stampy (gra-
ny przez Waltera Brennana – trzykrotnego zdo-
bywcę Oscara za role drugoplanowe), uchodzą-
ca przed prawem hazardzistka Feathers (Angie 
Dickinson) i meksykańscy właściciele hotelu. 
W kontraście do sytuacji z „W samo południe”, 
wszyscy łączą siły i choć mamy poczucie pewnej 
umowności sytuacji, chcemy wierzyć, że to co 
oglądamy jest możliwe, że w potrzebie możemy 
liczyć na bezinteresowną pomoc innych. Dajemy 
się ponieść chwili, choćby wtedy, gdy Dean 
Martin leżąc na łóżku z kapeluszem nasuniętym 
na czoło intonuje „My Rifle, My Pony and Me”, po 
chwili przyłącza się doń ze śpiewem i gitarą Ricky 
Nelson, na harmonijce ustnej przygrywa Walter 
Brennan, a wszystkiemu przysłuchuje się popija-
jąca kawę John Wayne. 

A potem…. A potem przez jakiś czas lżej 
stąpać…

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

Czasem zdać się 
może, iż niezro-

zumienie jest pożądanym 
elementem sznytu artysty. 
Nobilituje, podkreśla szerokość 
spojrzenia. Rzecz jasna w kon-
trze do percepcji odbiorcy, któ-
ry wbrew temu, co można by 
sądzić, wcale takiemu artyście 
nie jest potrzebny do szczęścia. 
Ba, wąski krąg słuchaczy, wi-
dzów, czy czytelników podkre-
ślać ma wyjątkowość tego, co 
stworzył. 

W przypadku piosenki, taki 
artysta zwykle nie pisze tek-
stów, lecz niebezpiecznie zbliża 
się do poezji. Niebezpiecznie, 
bo miast idąc za Norwidem „od-
powiednie dać rzeczy słowo” 
nazbyt głęboko sięga w głąb 
swych przemyśleń. Tak, iż kry-
tykom przychodzi potem prawić 
o „oniryczno-surrealistycznym” 
ujęciu „pełnym nie do końca 
uchwytnych wydarzeń, postaci 
i napięć”. Ujęciu, które „otwiera 
drzwi do różnych interpretacji”.

Bywa jednak, iż autor tek-
stu piosenki posiadłszy umie-
jętność władania słowem, nie 
jest w stanie przewiedzieć jej 
dalszych losów. Słuchacze od-
najdą w nich to, czego wcale 
tam nie ma. Kiedy w 1984 roku 

na bajkowej wyspie Montserrat 
grupa Dire Straits nagrywała 
pamiętny album „Brother In 
Arms” Mark Knopfler między 
nastrojowe kompozycje wplótł 
przebojową, opartą na agre-
sywnym riffie przesterowanej 
gitary piosenkę „Money For 
Nothing”. Jej tekst to komen-
tarz Knopflera spoglądające-
go na rockowe granie oczyma 
tych, którzy zwykli je traktować 
jak szalbierstwo i błazenadę.

„Spójrz na tych cwa-
niaków, tak to się robi
Grasz na gitarze 
w MTV
To żadna robota, wła-
śnie w ten sposób
Pieniądze za nic, 
dziewczyny za 
darmo”

Komentarz przewrotny, bo 
przerysowany, choć nie spo-
sób oprzeć się wrażeniu, iż 
wielu mocno na tę opinię za-
pracowało. Komentarz spisa-
ny na gorąco, na użyczonym 
skrawku papieru, podczas wi-
zyty w sklepie w Nowym Jorku, 

gdzie pracownik ustawiający 
na wystawie sprzęt RTV i AGD 
opierając się o wózek wy-
krzykiwał słowa, jakie później 
znalazły się w piosence. W tle 
zdarzenia – ściana pełna tele-
wizorów emitujących program 
stacji MTV. Słownictwo, jakie 
dało się tego dnia słyszeć po-
śród kuchenek i telewizorów 
było rzecz jasna mniej wyszu-
kane. Knopfler ograniczył nieco 
ów werbalny naturalizm, ale 
i tak wielu słuchaczy odbiera-
ło „Money For Nothing” nazbyt 
dosłownie, nie dostrzegając 
cytatów i subtelnej ironii. Sam 
widziałem rozpartych w kabrio-
lecie młodych chłopaków po-
dążających śpiewem za ogłu-
szająco pogłośnionym radiem, 
afirmujących właśnie ową frazą 
o pieniądzach i dziewczynach. 
Z podobną reakcją, wyrażaną 
w pierwszych dniach wakacji 
na ławeczkach pośród bloko-
wisk, spotykała się piosenka 
Elektrycznych Gitar „Dzieci”. 
Dało się wówczas słyszeć pod-
lane piwem i wykrzyczane 
„Wszyscy mamy źle w głowach, 
że żyjemy”.

O ile Knopfler zdawał się 
nie przejmować przypadka-
mi niezrozumienia „Money For 

Każdy słyszy
to, co chce

Nothing” (wspomnijmy nadto, 
iż piosenka z absurdalnym za-
rzutem homofobii była swego 
czasu zakazana w kanadyjskich 
stacjach radiowych), o tyle 
sposób, w jaki przyjęto utwór 
„Born In The USA” mocno 
uwierał Springsteena. Tytułowa 
piosenka z siódmego studyjne-
go albumu Bruce’a traktowała 
o traumie wojny wietnamskiej, 
cenie, jaką przyszło za nią za-
płacić powracającym. Być może 
„Boss” sięgając w przeszłość 
nie odczytał właściwie nastro-
jów słuchaczy, a może zwiodła 
ich okładka płyty (piosenkarz 
na tle amerykańskiej flagi), 
która z czasem weszła do kano-
nu amerykańskiej popkultury? 
Może to, ów szalony rytm pio-
senki? A może po prostu ludzie 
słyszą to, co chcą usłyszeć, 
stąd utwór napisany w kon-
trze do amerykańskiej pogoni 
za optymizmem, wbrew twórcy 
stał się wyrazem amerykań-
skiej dumy. Dumy podkreślanej 
skandowanym wersem „urodzi-
łem się w USA”. Skandowanym 
bez cienia goryczy i ironii. 

Równie rozczarowany lo-
sem swych „Murów” był Jacek 
Kaczmarski. Piosenkę napisaną 
w 1978 roku zainspirował utwór 
„L’Estaca” („Słup”) autorstwa 
katalońskiego pieśniarza Lluísa 

Llacha. Katalończyk w prote-
ście przeciw rządom generała 
Franco pisał o wyrywaniu słu-
pa, do którego przywiązywa-
ni są ludzie, Kaczmarski, jak 
wiemy o murach i więziennych 
kratach. Tyle tylko, że „Mury” 
w intencji autora miały być 
utworem antyrewolucyjnym, 
piosenką pełną nieufności wo-
bec ruchów masowych. 

„Aż zobaczyli ilu ich, 
poczuli siłę i czas
I z pieśnią, że już bli-
sko świt, szli ulicami 
miast
Zwalali pomniki 
i rwali bruk - Ten 
z nami! Ten przeciw 
nam!
Kto sam, ten nasz naj-
większy wróg! A śpie-
wak także był sam”

Tymczasem „Mury” zyskały 
niezwykłą popularność w cza-
sie narodzin „Solidarności”. Jej 
fragmentem rozpoczynała 
swe audycje podziemna ra-
diostacja Radio Solidarność. 
Powszechnie, mimo prote-
stów autora zmieniano lub 

pomijano końcowe wersy 
piosenki („A mury rosną, ro-
sną, rosną / Łańcuch kołysze 
się u nóg…”). Z czasem Jacek 
Kaczmarski zaczął mówić 
o „Murach”, jak o swojej naj-
większej artystycznej klęsce. 
Niczym ów śpiewak z piosenki 
został z jej przesłaniem sam. 
Wszyscy inni słyszeli w niej coś 
zupełnie innego. 

Czasem wszyscy słyszą 
w piosence coś, czego tam 
nie ma, zgodnie z zamysłem 
autora. O utopijnej balladzie 
„Imagine” Johna Lennona zwy-
kło się mówić, jako o wdzięcz-
nej, przepełnionej humani-
zmem pełnej wiary w naprawę 
świata. Bezrefleksyjnie po-
wtarzamy wersy o świecie bez 
granic, bez religii, bez wła-
sności. Sam Lennon nazwał ją 
manifestem komunistycznym. 
Manifestem pokrytym lukrem, 
który sprawia, że jest akcepto-
wana. Zatrważająca przewrot-
ność, która uchodzi uwadze. 



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 8

 -
 L

AT
O

 2
01

9 EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 8 - LATO

 2019

7978

W przydomowych ogro-
dach warto zaopatrzyć się 
w rośliny ozdobne, które 
nie tylko pięknie pachną 
i wyglądają, ale odstra-
szają szkodniki jak np. la-
wenda jest rośliną odstra-
szającą wiele szkodliwych 
i uciążliwych owadów takich 
jak: muchy, komary,  klesz-
cze, mrówki i mszyce. Podobno 
zasadzona w ogrodzie lawenda po-
winna zmniejszy częstotliwość odwiedzin 
kotów i kretów. Krety i koty czują się w moim 
ogrodzie jak w domu, także ta metoda zawodzi. 
Rozmaryn to kolejna mało wymagająca roślina 
odstraszająca kleszcze, a dodatkowo posiadają-
ca cenne właściwości lecznicze. Wadą rozmary-
nu jest to, że nie zimuje w naszych warunkach. 
Skuteczną rośliną odstraszającą kleszcze jest 
wrotycz pospolity. Ta pospolita roślina wystę-
puje często jako przydrożny chwast, to warto 
wiedzieć, że znalazł on szerokie zastosowanie 
w ogrodnictwie. Dobrze sprawdza się w walce 
z chorobami grzybowymi. Za jego pomocą mo-
żemy zwalczać takie szkodniki jak np.: stonka 
ziemniaczana, muchy, mrówki, komar i kleszcze. 
Wrotycz działa za sprawą zapachu przypomina-
jącego kamforę, którego liczne owady wręcz nie 
znoszą. Roślina ta najlepiej rośnie na żyznych 
glebach gliniastych i słonecznym stanowisku. 

Sprawa kretów jest mi dobrze znana, gdyż 

postanowiły pożreć najładniej-
sze cebulki pełnych tulipa-
nów, które zasadziłam czyli 
Double Beauty of Apeldoorn. 
Wnioskuję, że pospolite 
odmiany im nie smakują.

Krety pozostają pod 
ochroną, ale przepis ten nie 

obowiązuje w przypadku pry-
watnych działek i ogródków. 

Możemy z nimi walczyć w sposób 
bardziej humanitarny niż napuszcza-

nie kota… W pobliżu krecich nor możemy 
wykładać spleśniałe skórki cytryny, czosnku. Kret 
nienawidzi też brzydkiego zapachu petów papie-
rosowych (tu przyda się nałogowo palący mąż) 
oraz resztek ryb. Do nory można też wsadzić skra-
wek materiału, nasączony olejem napędowym 
albo naftą, co nie jest zbyt ekologicznym działa-
niem, ale u mnie sprawdził się jako ostateczność. 

Przy tak ogromnym wysypie kleszczy w tym 
roku należy zasadzić kocimiętkę, która koja-
rzy się przede wszystkim z tym, że uwielbiają ją 
koty. Zawiera związek o trudnej nazwie nepeta-
lakton - którego nie tolerują kleszcze i komary.

Większość preparatów przeciwko szkodnikom 
możemy wykonać samodzielnie np. gnojówki, wy-
ciągi i wywary. Zaletą wywaru jest to, że możemy 
go przechowywać na później, natomiast gnojów-
kę i wyciąg należy zużyć od razu po przygotowa-
niu. Popularne wywary można wykonać z cebuli 
i z czosnku, które odstraszają przędziorki i mszyce.

w praktyce
ANNA MARZEC

cz. 3

Naturą w szkodnika!

FOTO: Autorka. Tulipany zasilone Humukomem pięknie zakwitły!

Posadzone jesienią 2018 roku w otulinie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego – wieś Wandzin.

Aby opryski były skuteczne należy wykonywać je regularnie np. co tydzień i najlepiej zapobiegaw-
czo, a nie tuż po pojawieniu się szkodnika, gdyż ta walka może okazać się nierówna. Warto wiedzieć, 
że macerat to wodny wyciąg na zimno, a wywar to płyn otrzymywany przez gotowanie w wodzie 
składników pochodzenia roślinnego.

Przykładowe preparaty na 10 litów wody:
Aksamitki – wyciąg z 1 kilograma działa na mszyce, wywar zwalcza choroby grzybowe.
Cebula – wyciąg z 200 gram stosujemy na mszyce, napar - na choroby grzybowe i przędziorki.
Czosnek – wyciąg z rozmiażdżonych ząbków działa na mszyce i przędziorki.
Mniszek – wyciąg z 1 kilograma całych roślin działa na przędziorki, gnojówka i wywar wzmacnia rośliny.
Pokrzywa – wyciąg z 1 kilograma stosujemy przeciwko mszycom i przędziorkom; wywar 

- na szarą pleśń i mączniaki, gnojówka zaś działa wzmacniająco jako nawóz. (Gnojówkę z po-
krzywy przygotowujemy w prosty sposób: zerwane łodygi i liście zalewamy wodą i pozostawia-
my do zgnicia. Zaleca się miejsce oddalone od domu, gdyż wrażenia zapachowe są zniewalające).

Rumianek – wyciąg z 1 kilograma suszonych kwiatów - na przędziorki, gąsienice motyli oraz 
profilaktycznie przeciwko infekcjom grzybowym.

Szczaw –  wyciąg z 300g korzeni zwalcza mszyce, przędziorki i miodówki.
Ziemniaki –  wyciąg z 1 kilograma łodyg i liści - na mszyce, przędziorki, gąsienice motyli.
Tytoń – a dokładniej oprysk z tytoniu. Do jego przygotowania będzie potrzebnych ok. 10 - 

12 papierosów. Należy z nich wysypać tytoń, zalać taką ilością wrzącej wody, żeby go przykryła. 
Całość trzymać chwilę na wolnym ogniu do zagotowania. Powstały wywar należy dokładnie odcedzić. 
Spryskiwać nim rośliny raz w tygodniu (zapobiegawczo). Przed opryskiem można dodać kilka kropli 
płynu do mycia naczyń - będzie bardziej skuteczny.

Preparat z tytoniu zwalczający mszyce można przygotować też w inny łatwiejszy sposób. 
Będziemy potrzebowali słoik z wodą oraz nałogowego palacza, który będzie niedopałki wrzu-

cał do słoiczka. Jak woda zmieni kolor na brunatny, należy preparat odcedzić i podlewać rośliny. 
Potwierdzone działanie przeciw mszycom!
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Zdarzyło się naprawdę
Ile waży metr śniegu?

Zdarzenie miało miejsce podczas spotkania operacyjnego firm wykonujących usługę zimowego 
oczyszczania miasta. Byli na nim również przedstawiciele KOM-EKO, ale tym razem nie oni będą 
bohaterem opowieści. 

W toku długiej dyskusji prezes jednej z konkurencyjnych spółek użył w swoim wywodzie argu-
mentu, iż metr sześcienny śniegu uprzątanego z lubelski ulic i placów waży blisko półtorej tony. 
Wzbudziło to powszechne powątpiewanie czy wręcz protesty rozmówców. Obstając przy swoim zda-
niu autor kontrowersyjnej tezy postanowił wesprzeć się zdaniem swojego zastępcy, który właśnie 
wszedł do pomieszczenia. 

- Andrzej, ile waży metr sześcienny śniegu? – w tonie głosu pytającego dało się odczuć pewność, 
iż za chwilę znajdzie potrzebne mu wsparcie.

Zaskoczony pytaniem zastępca odpowiedział bez namysłu:
- Panie prezesie, śnieg to przecież zamarznięta woda. A skoro litr wody waży kilogram, to metr 

sześcienny wody lub śniegu ważyć będzie nie więcej niż tonę. 
W pokoju zaległa niezręczna cisza. Logiczny zdawałoby się wywód nie zadowolił prezesa konku-

rencyjnej firmy. Nagle w jego oku pojawił się błysk zwiastujący ripostę. 
- Andrzej… Andrzej… A zanieczyszczenia?!
Dla ciekawych świata - projektanci dachów zwykli przyjmować do swoich obliczeń, iż metr sze-

ścienny śniegu waży około 245 kg, ale w rzeczywistości waga mokrego śniegu sięgać może nawet 
800 kg/m3.

Manowce współczesnej mody. 

Co zrobić, jeśli ruszyłeś w delegację nie do końca przemyślawszy swoje okrycie? Zdawałoby się 
nic prostszego niż w sklepie zaopatrzyć się w brakujące części garderoby. Jeśli zdarzy Ci się to za 
granicą, taki zakup stać się może cenną pamiątką z podróży. Czasem jednak los potrafi płatać prze-
dziwne figle. 

Nasz bohater nieprzygotowany na kaprysy wiosennej pogody wybrał się w drogę bez szalika. Choć 
w swych podróżach zwykł raczej kolekcjonować gustowne czapki, tym razem zmuszony był w pierw-
szym rzędzie rozejrzeć się za czymś, co uchroniłoby go przed chorobą gardła. Szczęście zdawało się 
mu sprzyjać i po krótkich poszukiwaniach nabył w małym sklepiku szal w odpowiadającym mu kolo-
rze. Nie chcąc narażać się na opłakane skutki swawoli kwietniowego wiatru nasz bohater postanowił 
co prędzej otulić szyję ciepłym szalikiem. I tu zaczęły się problemy. Rozpakowawszy upragniony sza-
lik począł go rozkładać i… spostrzegł, że w istocie nie może tego uczynić. Szalik, ni mniej ni więcej, 
zdawał się nie mieć końca. Najwyraźniej trafił mu się wybrakowany egzemplarz. Jeszcze raz przebiegł 
wzrokiem i dłońmi całą długość szala, który za sprawą czyjegoś błędu przypominał coś na kształt 
wstęgi Möbiusa. Nerwowo szukał domniemanego miejsca, gdzie jakiś nadgorliwiec zszył oba końce 
szala. Miejsca, które można by przerwać i odzyskać jego właściwą formę. Na próżno. 

Cóż było robić? Nasz bohater kupił drugi szalik. Ten drugi nie miał już niestety upatrzonego wzo-
ru, ale miał… dwa końce. Ów pierwszy, który zwiódł naszego bohatera na manowce okazał się rzecz 
jasna szalem typu komin. 

ANEGDOTY  ADAM PRZYSTUPA PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA   BEATA GROEN

Przygotowanie ciasta:

Do mąki dodać rozczyn, piwo, oliwę i dokładnie wyrabiać, aż cia-
sto będzie odstawać od dłoni. Dopieszczać przez około 15 minut, 
następnie na godzinę schować do lodówki. Ciasto dzielimy na ka-
wałki, z których formujemy cienkie placki. Na ciasto nałożyć sos 
a następnie przygotowane składniki:  ser mozzarella, ser gorgon-
zola, czarne oliwki, papryka, surowy brokuł, plasterki cukinii a dla 
mięsożerców salami peperoni. Na koniec dodać liście jarmużu. 
Będą z nich chipsy. Piec na papierze w najmocniej rozgrzanym 
piekarniku. Jeżeli zagrzejemy również blachę wystarczy piec około 
8 minut.
Smacznego!

Sos do pizzy przygotowujemy łącząc zawartość  4-5 puszek rozdrobnionych pomidorów z dużą 
ilością  czosnku, solą, oregano i bazylią. Składniki dusić, aby odparować nadmiar płynu, następnie 
zblendować.

Składniki:

• 1 kg mąki, najlepiej 
przeznaczonej do pizzy

• Około 500 ml 
ciepłego piwa

• 50 ml oliwy
• Sól
• Ciepła woda do 

rozczynu
• Rozczyn z 1/3 

opakowania drożdży
• 1 łyżka cukru

Wakacyjna pizza na piwie
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© Wszelkie prawa do opublikowanych tekstów, zdjęć 
i grafik są zastrzeżone, przedruk tylko za zgodą redakcji.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam z za-
strzeżeniem art. 36 ust. 4 prawa prasowego. Redakcja 
zastrzega sobie prawo do skracania i zmiany artyku-
łów, nadesłanych tekstów i odmowy ich publikacji. 
Opublikowane artykuły nie muszą odzwierciedlać poglą-
dów wydawcy i redakcji. Okładka: utrzymanie czystości 
na ulicach Lublina - zamiatarka BRODD.

Pierwsze 10 osób, które prześlą nam e-mailem prawidłowe hasło ułożone z liter
z ponumerowanych pól, otrzymają nagrodę.
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R E K L A M A

Oferujemy w sprzedaży produkowany przez nas 
HUMUKOM – organiczny środek poprawiający 

właściwości gleby. Jest przeznaczony do stosowania 
na wszystkich glebach do przygotowywania stanowisk 

pod uprawy polowe roślin rolniczych.
HUMUKOM jest źródłem substancji organicznej 

i składników pokarmowych. Szczególnie polecany 
jest do stosowania na zdegradowanych gruntach 

rolniczych, wyczerpanych z potasu, o niskiej 
zawartości substancji organicznej.

HUMUKOM oferujemy w opakowaniach
7,5 i 3,5 kg netto. To doskonały środek, który

przyda się miłośnikom przydomowych ogródków 
kwiatowych i warzywnych, działek,
roślin balkonowych i doniczkowych.

Do nabycia w Biurze Obsługi Klienta Kom-Eko
w Lublinie, ul. Wojenna 3.
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