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Szanowni Czytelnicy!

Już jesień. Oddajemy w Państwa ręce nowy numer EKOgadki pełen tak 

różnorodnych i wielobarwnych tematów jak liście, którym nisko wędru-

jące słońce użycza swych kolorów. 

W konwencję poczynań otaczającej nas przyrody wpisują się więc opo-

wieści o jesiennych wędrówkach ptaków i roślinnych imigrantach oraz 

rozmowa, w której jeden z najbardziej znanych w kraju mykologów od-

kryje przed nami tajemnice królestwa grzybów. Zainteresowanym histo-

rią proponujemy kolejną rozmowę na temat pradziejów Lublina. Na deser 

zaś wywiad z red. Jerzy Janiszewskim, legendą radiowej anteny, który 

dzieląc się swą pasją odkrywa nieznane szerzej fakty związane z narodzi-

nami Państwa ulubionych przebojów. Nie zabraknie też stałych rubryk, 

które goszczą już od dwóch lat na łamach naszego kwartalnika. 

Tak, tak jesteśmy już z wami dwa lata… Miłej lektury.. 

Zarząd Kom-Eko S.A.

POLECAMY:

Migracje 
jesienne

str. 22

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 trzecim kwartale 2019 roku jubileusze:

10-lecie
pracy w KOM-EKO:

Ewa Chomiuk, Tomasz Drelich,

Mirosław Nowak,

Jarosław Sieduszewski, Jerzy Stępniak, 

Tomasz Wrona

15-lecie
pracy w KOM-EKO:

Mariusz Lekan

20-lecie
pracy w KOM-EKO:

Krzysztof Fabian, Marek Kłos
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czerwiec 2019   Zakup na potrzeby Zakładu Wywozu Odpadów śmieciarki do odbioru 
odpadów wielkogabarytowych na podwoziu SCANIA P230, śmieciarki do 
odbioru odpadów bio na podwoziu Mitsubishi FUSO, oraz urządzenie do 
mycia pojemników VIP BIN Cleaning.

czerwiec 2019 Zakup dwóch wózków widłowych DOOSAN G25P-7 na potrzeby 
Zakładu Zagospodarowania Odpadów.

czerwiec 
– sierpień 2019  

Zabezpieczamy utrzymanie czystości na imprezach plenerowych na 
stałe wpisanych w krajobraz kulturalnych Lublina: „Noc kultury”, XVII 
Koncert Chwały, Festiwal „Inne brzmienia”, „Carnaval Sztukmistrzów”, 
„Jarmark Jagielloński”.

sierpień 2019  Zakup i montaż w ciągu technologicznym linii sortowniczej odpa-
dów zbieranych selektywnie na terenie ZZO rozrywarki do worków BRT 
HARTNER Model BO13. Urządzenie zastąpiło dotychczas stosowane, 
mniej wydajne, rozwiązanie technologiczne.

 

3 – 14 sierpnia 
2019  

Wspieramy uczestników 41 Pieszej Pielgrzymki z Lublina na Jasną 
Górę dbając o czystość na trasie i miejscach postoju pielgrzymki. 

25 sierpnia 2019 KOM-EKO wsparło organizację dorocznych uroczystości Święta 
Plonów Gminy Wólka, które odbyły się w nowo wybudowanym amfite-
atrze w Jakubowicach Murowanych.

wrzesień 2019 Rozpoczął się kolejny sezon zajęć dydaktycznych kierowanych do 
uczniów i studentów w Centrum Edukacyjno-Demonstracyjnym na te-
renie Zakładu Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO.

październik 
2019

KOM-EKO wsparło organizację seminarium i koncertu pod hasłem 
„Bezpieczny Lublin” promujących program prewencji kryminalnej pod 
patronatem Miejskiej Komendy Policji w Lublinie w ramach programu 
„STOP WANDALOM”.

Minione tygodnie to przede wszystkim ogrom codziennej,

efektywnej, choć nie zawsze efektownej pracy,

ale również kilka wartych przypomnienia zdarzeń:

Kalendarium Kom-Eko

Rosnące wymogi w zakresie osiągnięcia przez gminy poziomów recyklingu skłaniają nas do podej-
mowania działań, których efektem będzie coraz większa ilość odpadów opakowaniowych przekazy-
wanych do ponownego zagospodarowania. Docelowym rozwiązaniem planowanym przez KOM-EKO 
jest realizacja projektu Lubelskie Centrum Recyklingu, polegającego na demontażu istniejących cią-
gów technologicznych, opartych na selekcji manualnej i zastąpienie ich jedną zautomatyzowaną linią 
sortowniczą odpadów opakowaniowych. 

Aby zwiększyć efektywność sortowania odpadów jeszcze przed ukończeniem w/w inwestycji 
prowadzone są bieżące prace modernizacyjne. W ich ramach zakupiono wysokowydajną rozrywar-
kę do worków z bunkrem zasypowym BRT HARTNER Model BO13, która w ciągu linii, największej 
z linii sortowniczych odpadów zbieranych selektywnie, zastąpiła dotychczas stosowane rozwiązanie 
technologiczne.

Codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstwa wymaga nieustannej wymiany dokumentów. Wiele 
z kanałów dystrybucji nie daje gwarancji bezpieczeństwa i pewności dostarczenia na czas dokumentu 
do adresata. Jest to szczególnie ważne, w przypadku dokumentów wywołujących skutki prawne takie 
jak obowiązek zapłaty czy ujęcie dokumentu w rejestrze VAT.

KOM-EKO jako firma przyjazna środowisku, wychodząc naprzeciw potrzebom klientów oraz w tro-
sce o ochronę środowiska rekomenduje im elektroniczną formę przesyłania faktur poprzez platformę 
Businesslink.

Dzięki platformie Businesslink nasi klienci będą w łatwy, szybki i bezpieczny sposób mogli uzy-
skać natychmiastowy dostęp do wybranych dokumentów (faktury, korekty, specyfikacje) wraz z za-
łącznikami. Platforma umożliwia konfigurację powiadomień o czekającym na odbiór dokumencie. 
Komunikaty są wysyłane automatycznie do Klientów w formie e-mail. Korzystając z tego rozwiązania 
oszczędzą czas i przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego minimalizując zużycie papieru 
oraz produkcję dodatkowych odpadów.

Modernizacja linii 
sortowniczej

Elektroniczne faktury

ADAM PRZYSTUPA
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Wypełniając w CV stan-
dardową rubrykę „zain-
teresowania” trudno za-
skoczyć, ale tym razem 
się udało.   

To prawda, moje hobby 
zaskakuje. W dzisiejszych 
czasach szyje niewiele osób, 
a jeśli już, są to raczej oso-
by starsze. Pośród podobnych 
mi młodych ludzi, nie znam nikogo, 
kto umiałby coś przeszyć na maszynie. 
Tymczasem, to bardzo przydatna umiejętność. 

Skąd taka pasja?
Szyję już od dwudziestu lat. Szył mój dzia-

dek, szyje moja mama, szyję i ja.  Wszystko 
zaczęło się w dzieciństwie od potrzeby posiada-
nia nowych ubranek, kołderek dla lalek. Mama 
czasami ulegała moim naciskom, ale potrzeby 
były coraz większe. Uczyłam się więc podpatru-
jąc mamę. Metodą prób i błędów. Początki by-
wały bolesne zarówno dla moich pokłutych pal-
ców, jak i dla starej wysłużonej maszyny fi rmy 
Łucznik. Ogrom połamanych igieł, kilometry ko-
lorowych nici. 

Pierwsze miary zdej-
mowane więc były z la-
lek, a później?

Próbowałam szyć dla 
siebie. Zaczynałam od 
prostych rzeczy, od pod-
łożenia jakichś spodni, 

skrócenia zasłon czy fi ra-
nek. Potem przyszedł czas 

na spódnice, bluzki. Wreszcie 
szycie z wykrojów. Nie zawsze 

się wszystko udaje. Czasem trzeba coś 
podpruć, czasem coś poprawić. Aby efekt koń-
cowy był zadawalający, trzeba poświęcić troszkę 
czasu. 

Skąd przychodzą pomysły?
Idę do sklepu i spontanicznie kupuję jakiś 

materiał, bo wpadł mi w oko. Często pierwszy 
jest więc materiał, za jego sprawą zaś rodzi się 
pomysł. Siłą rzeczy bywa, że czekając na po-
mysł, tkanina musi swoje odleżeć. Inspiracji 
szukam śledząc zmieniające się w modzie 
trendy. Bardzo pomocny był kiedyś ukazują-
cy się w Niemczech magazyn modowy „Burda”. 
Zawierał gotowe wykroje. Takie szycie to już 

NASZE PASJE

Igłą
i nitką

O rzadkiej już dziś pasji czerpania z wyobraźni za sprawą igły i nitki
- rozmawiamy z Anną Marzec, Asystentką Biura Zarządu.

naprawdę wyższa szkoła jazdy. Potrzeba czasu, 
cierpliwości i dokładności by przygotować wykrój 
a potem uszyć wszystko tak, by zgadzał się każ-
dy wymiar, by wszystko leżało jak należy. Jeśli 
chodzi o ubrania, nie wszystko, co nam się podo-
ba na sklepowych witrynach jest w zasięgu ręki, 
ale większość z tych rzeczy możemy sobie same-
mu uszyć w domu. Dotyczy to zresztą nie tylko 
ubrań. Ostatnio przerzuciłam się na kocyki dzie-
cięce i szyję ich multum. Głównie na prezenty dla 
znajomych. Proste, łatwe, przyjemne. Możliwość 
podarowania czegoś, co się samemu stworzyło, 
sprawia dużo radości. 

Szycie to tylko pasja?
To również forma relaksu, czas, kiedy mogę 

zrobić coś dla siebie i innych. Szycie to hobby, 
które mnie odpręża. Maszyna podczas pracy stu-
ka, tak jak pociąg. Jej rytm uspokaja. Przyjemny 
jest również sam fakt tworzenia czegoś nowego. 
Daje bardzo dużą satysfakcję. Można to porów-
nać z uprawą roślin, z przyjemnością obserwo-
wania jak kiełkują, jak rosną. 

Umiejętność szycia intryguje znajomych?
Zdecydowanie. Często spotykam się ze zdzi-

wieniem i pytaniem „Jak to, szyjesz? Przecież 
to takie staromodne”. Wielu ludziom wydaje się 
też, że szycie jest bardzo trudne, a takie nie 
jest. Trzeba tylko temu poświęcić troszkę cza-
su, nauczyć się. Wciąż poznaję nowe techniki. 
Mam dwie maszyny, wspomnianego Łucznika 
i nowego, ślicznego, plastikowego Singera. Może 
zaskoczę, ale za lepszą maszynę uważam ten 
stary, wysłużony Łucznik. Nowe maszyny dają 
możliwość wykonywania pięknych ściegów, ale 
nie mają duszy. 

Plany na przyszłość?
Wciąż myślę o maszynie do haftowania. 

Chciałabym taką mieć. Ostatnio trochę tapiceru-
ję. Z chwilą, kiedy się pochwaliłam tą umiejętno-
ścią, znajomi przynoszą mi różne rzeczy. Wciąż 
się uczę. Lubię tworzyć rzeczy niepowtarzalne, 
których nikt inny nie ma. Ogranicza nas tylko 
wyobraźnia i dostęp do materiałów. Kiedyś skle-
pów z fi ranami, z materiałami było dużo więcej. 
Teraz to zanika, idziemy w komercję, której sym-
bolem są gotowe fi ranki w opakowaniach. Mamy 
być tacy jak inni, od szablonu. Z tym, dzięki mo-
jej pasji, się nie godzę. 
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Kiedy pracownik przystępuje do PPK?
Odpowiedź: Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrud-

nionej po upływie trzeciego miesiąca zatrudnienia w podmiocie zatrudniającym, chyba że osoba 
zatrudniona zadeklaruje niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej w formie 
pisemnej, albo przestanie być osobą zatrudnioną. 

Czy nowy pracownik po trzech miesiącach pracy automatycznie przystępuje do PPK?
Odpowiedź: Pracownik w wieku 18-54 jest automatycznie zapisany do PPK po trzech miesiącach 

pracy.

Czy można będzie na bieżąco sprawdzać stan naszych środków? Jeśli tak to gdzie?
Odpowiedź: Uczestnik otrzyma bieżący dostęp on-line do swojego rejestru w PPK za pośrednic-

twem aplikacji i-Fundusze, dostępnej z pozycji strony internetowej: https://i-fundusze.pl/

Czy pracodawca będzie informował pracownika o stanie jego rachunku?
Odpowiedź: Nie. Taką informację pracownik powinien otrzymać od instytucji finansowej zarzą-

dzającej jego rachunkiem. Zgodnie z ustawą musi ona bowiem w terminie do ostatniego dnia lutego 
każdego roku przekazywać każdemu uczestnikowi PPK, w postaci elektronicznej (albo na wniosek 
uczestnika w postaci papierowej), roczną informację o wysokości środków zgromadzonych na jego 
rachunku PPK, o wysokości wpłat dokonanych na ten rachunek w poprzednim roku kalendarzowym 
oraz o innych zrealizowanych na nim w tym czasie transakcjach.

Jak można wypisać się z programu?
Odpowiedź: Istnieje możliwość rezygnacji z programu poprzez złożenie deklaracji o rezygnacji 

z dokonywania wpłat do PPK. Z uczestnictwa w PPK można zrezygnować zarówno na etapie tworzenia 
programu u Twojego Pracodawcy, jak i w każdym dowolnym momencie w przyszłości.

WIEDZY NIGDY ZA WIELE

MAŁGORZATA GAJKO,  ARLETTA POSŁUSZNY

CZ. 2

PRACOWNICZE
PLANY 

KAPITAŁOWE

Najczęściej zadawane pytania

Umowy o prowadzenie PPK w imieniu pracowników zostaną zawarte 12 listopada. Od 
którego miesiąca będą potrącane pierwsze składki na PPK? 

Odpowiedź: Pierwsze wpłaty do PPK zostaną pobrane za wynagrodzenie listopadowe.

Jak wygląda sprawa w przypadku rozwodu? Czy środki gromadzone podlegają podzia-
łowi pomiędzy małżonków?

Odpowiedź: W przypadku rozwodu (jeżeli masz wspólność majątkową) środki są dzielone.

Czy środki są dziedziczne?
Odpowiedź: Tak, środki są dziedziczone.

Przykładowo: umieramy przed 60 rokiem życia, czy osoba dziedzicząca (uposażona) 
ponosi koszty/podatki/opłaty od przejmowanych środków zgromadzonych na koncie PPK 
osoby zmarłej?

Odpowiedź: Środki przekazywane są spadkobiercom przez instytucję finansową w terminie 3 
miesięcy od przedłożenia jej kompletnego i prawidłowego wniosku, chyba że spadkobiercy zażądają 
przekazania tych środków w późniejszym terminie. Otrzymane w ten sposób przez spadkobierców 
środki nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, ani żadnym innym potrące-
niom publicznoprawnym.

Gdzie wpływają środki osoby dziedziczącej (uposażonej) czy na konto PPK? A jeśli go 
nie posiada to czy na konto bankowe? Jeżeli na konto bankowe to czy w związku z tym 
będą one traktowane jako zwrot (podatek od wypracowanego zysku 19%; oraz składki od 
środków wpłaconych przez pracodawcę w wysokości 30%); a co jeżeli uposażonym jest 
osoba małoletnia?

Odpowiedź: Spadkobiercy zmarłego uczestnika PPK otrzymają środki im przypadające w formie 
wypłaty transferowej do ich PPK, IKE lub PPE  albo zwrotu w formie pieniężnej. Aby otrzymać środki 
z PPK zmarłego uczestnika, spadkobiercy powinni zgłosić się do instytucji finansowej, która prowa-
dzi rachunek PPK spadkodawcy, składając wniosek o wypłatę transferową lub zwrot tych środków 
w związku ze śmiercią uczestnika PPK. Do takiego wniosku należy dołączyć stosowne dokumenty. Są 
nimi odpis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo zarejestrowanego 
aktu poświadczenia dziedziczenia oraz zgodnego oświadczenia wszystkich spadkobierców o sposobie 
podziału środków zgromadzonych przez zmarłego uczestnika PPK lub prawomocnego postanowienia 
sądu o podziale spadku, jak również dokumenty stwierdzające tożsamość spadkobierców.

Chciałbym wycofać pieniądze by kupić mieszkanie - czy w takim wypadku musze się 
wypisać  z PPK? Czy będę musiał zwrócić pożyczone środki oraz czy są z tego tytułu jakie-
kolwiek opłaty?

Odpowiedź: Nie trzeba wypisywać się z PPK. Należy pieniądze zwrócić przed upływem 15 lat (po-
życzka jest możliwa wyłącznie przed ukończeniem 45 roku życia). Spłat dokonujemy ratalnie. Nie ma 
opłaty za zwrot środków wypłaconych na wkład własny.

Czy ze środków zgromadzonych na rachunku PPK, w ramach pożyczki, można pokryć 
koszty remontu?

Odpowiedź: Nie można z wypłaty na wkład własny zrobić remontu.

Czy środki zgromadzone w ramach PPK może zająć komornik?
Odpowiedź: Zajęcie zgromadzonych środków przez komornika nie jest możliwe, poza jednym 

wyjątkiem – gdy chodzi o obowiązek alimentacyjny posiadacza PPK.
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Czy kwota dopłaty powitalnej i dopłata roczna fi nansowane przez państwo stanowią do-
datkowy przychód i podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy kwota 1,5% 
płacona przez Pracodawcę również podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym?

Odpowiedź: Finansowane przez Państwo kwoty nie są opodatkowane. Wpłaty Pracodawcy podle-
gają opodatkowaniu.

Kiedy najwcześniej mogę dokonać wypłaty zgromadzonych w PPK oszczędności? 
Odpowiedź: Wypłata jest przewidziana dla osób, które ukończą 60 rok życia. Wtedy będzie moż-

na uzyskać wszelkie korzyści jakie daje PPK, m.in. przysługujących ulg podatkowych. Wcześniejsze 
wypłacenie środków tj. przed osiągnięciem 60 roku życia jest zdefi niowane jako zwrot. Jest on moż-
liwy w każdej chwili, jednakże jego konsekwencją jest przekazanie 30% zgromadzonych środków, 
z części fi nansowanej przez pracodawcę, do ZUS. Od pozostałych 70% środków z części fi nanso-
wanej przez pracodawcę zostanie naliczony podatek dochodowy od zysków kapitałowych. Ponadto, 
od wszystkich środków zgromadzonych na PPK w części fi nansowanej przez pracownika, zostanie 
naliczony podatek dochodowy od zysków kapitałowych. Ostatecznie, w przypadku zwrotu, wszystkie 
środki pochodzące z wpłat fi nansowanych przez Państwo (wpłata powitalna i dopłata roczna) będą 
podlegać zwrotowi na rzecz Państwa. Warto dodać, że można dokonać wypłaty do 100% zgromadzo-
nych środków w przypadku zakupu mieszkania/budowy domu z koniecznością późniejszego zwrotu, 
a także wypłaty do 25% zgromadzonych środków w przypadku poważnego zachorowania uczestnika 
PPK, jego współmałżonka lub dziecka. W obydwu tych przypadkach zachowane są wszystkie korzyści 
programu PPK, w tym ulgi podatkowe i dopłaty od Państwa.

Jak będzie wyglądała sytuacja w momencie wybrania przez pracownika środków z PPK 
np. po roku oszczędzania? 

Odpowiedź: Środki jakie otrzymasz zostaną pomniejszone o: 
• 30% wartości wpłat Twojego Pracodawcy - wpłaty te były zwolnione ze składek na ubezpie-

czenie emerytalne i rentowe, dlatego pobrane 30% zapisywane jest jako Twoja składka na 
ubezpieczenie emerytalne w ZUS, 

• dopłaty od Państwa (wpłata powitalna, dopłaty roczne), 
• podatek dochodowy od zysków kapitałowych.

Jeśli ktoś straci pracę, a będzie zapisany do PPK, to czy w okresie bez uzyskiwanego 
dochodu konieczne jest wpłacanie składek?

Odpowiedź: Nie, składki są odprowadzane od wynagrodzeń.

Czy zmieniając pracę kilka razy w ciągu życia, będę mieć prowadzonych wiele PPK?
Odpowiedź: Przy zmianie pracodawcy możemy zdecydować, czy środki zgromadzone do tego mo-

mentu w danej instytucji fi nansowej chcemy zachować w dotychczasowej formie, czy przenieść do 
instytucji, z którą podpisał umowę nasz nowy pracodawca. Oznacza to, że nie musimy, ale możemy 
mieć wiele PPK.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać na Ofi cjalnym Portalu Informacyjnym 
Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) https://www.mojeppk.pl oraz na stronie internetowej:
https://www.pkotfi .pl/ppk-z-pko-tfi /

Przypomnijmy kilka podstawowych zasad:

• do pojemnika w kolorze nie-
bieskim – wrzucamy od-
pady papieru i tektury

• do pojemnika w ko-
lorze zielonym – 
wrzucamy odpa-
dy ze szkła

• do pojemnika 
w kolorze żół-
tym – wrzucamy 
odpady z tworzyw 
sztucznych, meta-
li oraz opakowania 
wielomateriałowe

• do pojemnika w kolorze 
brązowym – wrzucamy bio-
odpady, a w szczególności od-
padki warzywne i owocowe, obierki, fusy 
oraz resztki żywności

• pozostałe niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne  wrzucamy do od-
dzielnego pojemnika w innym kolorze

Dodatkowo pamiętajmy:

• to my sami decydujemy, 
co w naszym domu stanie 

się odpadem i ile śmieci 
wytworzymy
• właściwa segre-
gacja odpadów jest 
warunkiem ich efek-
tywnego wykorzy-
stania w procesach 
recyklingu

• w y r z u c a j ą c 
śmieci zmniejszajmy ich 

objętość
• wyrzucając opakowanie 

po produktach spożywczych na-
leży je opróżnić, ale nie musimy go 

myć – nadmierne zużycie wody jest szko-
dliwe dla środowiska. 

Pamiętajcie
o kolorach
Rząd kolorowych pojemników przed

Twoim domem... czy pamiętasz po co?

EKOPORADY  ADAM PRZYSTUPA
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Na przełomie wieków XIX 
i XX stwierdzono, że 

aluminium w porównaniu do żelaza 
to materiał znacznie lepszy przy 
pakowaniu żywności. A wszystko 
zaczęło się od BOKSYTU – czyli 
rudy aluminium, która jest ila-
stą skałą osadową składającą 
się głównie z minerałów ila-
stych, krzemionki oraz wodo-
rotlenków żelaza i glinu. Nazwa 
boksyt pochodzi od francu-
skiego miasta Les Beaux-de-
Provence w południowej Francji, 
gdzie w 1821 roku po raz pierwszy 
odkryto złoża. Warto podkreślić, że 
wydobywa się tylko ten boksyt, który 
zawiera ponad 40% związków glinu. 

Kluczowe cechy aluminium jako materiału 
opakowaniowego, które przekonało przemysł opa-
kowań to wygląd, trwałość, lekkość, i właściwości 
barierowe podobne do szkła. Jest jeszcze jedna 
właściwość, która obecnie ma duże znaczenie, 
a jest to bezproblemowa możliwość ponownego 
wykorzystania. Jednak historia aluminium jako 
materiału opakowaniowego zaczęła się dopiero 

prawie 
90 lat 

później od od-
krycia złóż. W 1910 roku przemysłowiec ze 
Szwajcarii otworzył pierwszą walcownię alumi-
nium i zgłosił patent na proces walcowania cią-
głego. Tak powstała folia aluminiowa, która do 
tej pory jest jednym z ważniejszych opakowań 

Historia opakowań metalowych – cz. 2

OD PUSZKI
OCYNKOWANEJ
DO PUSZKI
ALUMINIOWEJ

EKOTEMATY  DR ADAM LESIUK
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śniadań do pracy i szkoły. Po I Wojnie Światowej 
lata XX wprowadzono ją do użytku domowego na 
dużą skalę i szybko zyskała na popularności jako 
opakowanie sterylne, wolne od bakterii i wielo-
krotnego użytku. 

Historia puszki aluminiowej rozpoczęła się 
USA w 1933 roku, kiedy to minął okres prohi-
bicji. Gottfried Krueger, piwowar niemieckiego 
pochodzenia jako pierwszy zapakował wyprodu-
kowane w swoim browarze piwo do 2000 puszek 
wyprodukowanych przez firmę American Can Co. 
Był to sukces i w 1935 roku opatentowano nowo-
czesną jak na tamte czasy linię do rozlewu piwa 

W 1959 roku  Ermal Cleon Fraze uzyskał 
w Urzędzie Patentowym USA patent na wzór 
puszki, jaki znamy obecnie: z zawleczką (nazy-
waną kluczykiem) i nacięciem na wieczku uła-
twiającym jej otwieranie. Obecnie światowe zu-
życie puszek do napojów kształtuje się dziś na 
poziomie ponad 220 miliardów sztuk rocznie. Na 
polskim rynku zdecydowana większość wśród 
puszek do napojów stanowią puszki wykonane 
właśnie z aluminium (około 90%). 

Aluminiowe puszki po napojach w całości na-
dają się do ponownego przetworzenia. Z danych 
polskiej Fundacji na rzecz Odzysku Opakowań 
Aluminiowych RECAL, która od 1995 roku sku-
tecznie wspiera przedsiębiorców wytwarzają-
cych aluminium oraz opakowania z tego cennego 

materiału wynika, że w 2016 roku w Polsce pod-
danych recyklingowi zostało ok. 80% alu-pu-
szek, spośród wprowadzonych na rynek. Zatem 
poziom recyklingu puszek napojowych w Polsce 
przekroczył już średnią europejską wartość tego 
wskaźnika wynoszącą obecnie 73,6 %. 

Warto pamiętać, że recykling 1 kg aluminium 
to oszczędność do 6 kg boksytu oraz do 14 kWh 
energii elektrycznej. Recykling puszek alumi-
niowych powoduje też zmniejszenie ilości za-
nieczyszczeń powietrza  i zużycia wody  o około 
95%. Tak więc zbierajmy je selektywnie i wrzu-
cajmy do pojemnika żółtego razem z tworzywa-
mi sztucznymi. Odpowiednie firmy już będą wie-
działy dalej co zrobić z tym materiałem dla dobra 
środowiska.

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

Recykling puszek aluminiowych w Polsce
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Na
grzyby!

WYWIAD

Wszyscy wyobrażają sobie grzyba pod 
postacią borowika z kapeluszem, ale prze-
cież grzyby są bardzo różnorodne…

Grzybów jest na świecie bardzo dużo. 
Niektórzy twierdzą, że jest to najliczniejsze kró-
lestwo organizmów żywych. Organizmów bliżej 
spokrewnionych ze zwierzętami niż roślinami. 
Są to organizmy, które wyewoluowały, 
jako pierwsze eukarionty na zie-
mi. Najpierw były prokarionty, 
czyli  bakterie oraz sinice, po-
tem pojawiły się grzyby i od 
tych grzybów ewoluowały 
zwierzątka i roślinki. Jak 
to dokładnie było, nie wia-
domo. Faktem jest, że są 
najstarszymi organizmami 
na ziemi. W skałach bazal-
towych odnajdujemy odciski 
grzybów, które liczą sobie 700 
mln lat, niektórzy twierdzą nawet, 
że miliard. Szacuje się, że istnieje 2 
mln gatunków grzybów, choć ofi cjalnie opi-
sanych jest około pół miliona. Pamiętajmy, że 
są to organizmy, których w większości nie wi-
dać. Rzeczywiście, większość mykologów i zbie-
raczy grzybów postrzega grzyby przez pryzmat 
prawdziwka, który wyrasta z gleby, z układu 
mykoryzowego z korzeniami stosownych drzew. 
Nawet, jeśli tych owocników nie ma, to grzybnia, 
której nie widzimy cały czas tam jest. Mało kto 
wie, że ogromna ilość gatunków grzybów bytu-
je w oceanach. Nie są to grzyby kapeluszowe, 
ale tzw. drożdżakowe albo strzępkowe. Czasami 
je dostrzegamy, jak ostatnio, gdy pojawiły się 
grzyby, które zabijają koralowce. Wszyscy się 
przejmują efektem cieplarnianym, którego nie 
ma a tymczasem okazuje się, że są dwa trzy ga-
tunki grzybów, które uśmiercają rafę koralową 
równie skutecznie jak cieplejsze oceany. Podczas 
badań prowadzonych na naszej uczelni, koleżan-
ki odkryły nieznane dotychczas nauce gatunki  

grzybów, które bytują w gniazdach mrówek two-
rzących gniazda z kartonu. Wyobraźmy sobie, co 
będzie, gdy zaczniemy badać lodowce, lądolody, 
mało znane mykologicznie dżungle i lasy. Liczba 
dwóch milionów może okazać się za mała.

Można więc powiedzieć, że gdyby nie 
było grzybów nie byłoby życia?

Prawdopodobnie tak i nawet 
nie w rozumieniu ewolucji. 

Współcześnie dowiadujemy 
się, że niektóre organizmy 
żywe bez współpracy, sym-
biozy czy innych kontaktów 
z grzybami w ogóle by nie 
istniały. Grzyby są wszę-
dzie. Każdy z nas ma nie 
tylko własną fl orę bakte-

ryjną, ale też własne grzyby, 
głównie drożdżaki, na skórze, 

w przewodzie pokarmowym, na-
rządach moczowo-płciowych. Jeżeli 

się zbyt dokładnie szorujemy, to usuwamy 
nie tylko niekorzystne dla nas bakterie, ale też 
korzystne dla nas grzyby. W to miejsce wcho-
dzą grzyby patologiczne, jak słynna Candida 
albicans (bielnik biały), który teraz szaleje na 
całym świecie powodując mnóstwo zakażeń oko-
ło szpitalnych, podobno nawet groźniejszych od 
zakażeń bakteryjnych. I wtedy jest problem. 
Zaryzykuję stwierdzenie, że jeśli przyjdzie taki 
czas, że życie na ziemi zacznie znikać, to grzyby 
zostaną. Utarło się, że przetrwają karaluchy, ale 
to nie prawda, przetrwają grzyby. Mało kto wie, 
że po awarii w Czarnobylu, zaadaptowały się 
tam aż trzy gatunki grzybów (jeden grzyb ple-
śniowy, dwa grzyby drożdżoidalne), które sobie 
żyły w przeciekających reaktorach i wykorzysty-
wały twarde promieniowanie rozpadu izotopów 
do chemosyntezy. Reaktor je napromieniowywał 
a one sobie żyły i korzystały z darmowej energii. 

O tajemnicach wielkiego królestwa grzybów, pasji ich zbierania,
szansach dla medycyny i galarecie z muchomorów czerwieniejących 
rozmawiamy z Profesorem Krzysztofem Grzywnowiczem z UMCS, 
biochemikiem i jednym ze znanych mykologów w Polsce.

ADAM PRZYSTUPA
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Nie ma więc ryzyka, że wyzbie-
ramy wszystkie grzyby?

Istnieją badania naukowe wskazujące, iż 
zbiór grzybów w lesie powoduje, że w następnym 
roku jest ich więcej. Wskazują one, że grzyby 
najchętniej rosną tam, gdzie ściółka leśna zosta-
ła lekko mechanicznie uszkodzona. Chodząc na 
grzyby łatwo to zauważyć. Gdzie zbieramy naj-
więcej grzybów? Przy drogach, przy ścieżkach. 
Pamiętam, że gdy przyjeżdżał do nas profesor 
Toshio Fukuzumi z Japonii i uczył nas hodowli 
japońskich grzybów, opowiadał, iż niektóre grzy-
by, które hoduje się na blokach słomy lub trocin 
zmusza się do owocnikowania po prostu je bijąc. 
Przy pomocy drewnianego tłuczka uderza się 
w te słomiane bloki i w tych miejscach wyrastają 
owocniki. Z Australii czy Stanów Zjednoczonych 
pochodzą wyniki badań, wedle których pewne 
gatunki grzybów jak smardze czy trufl e lepiej 
rosną po pożarach. Z prowadzonych obecnie 
tzw. badań metagenomicznych wynika, iż na-
wet w parkach miejskich występują najrzadsze 
grzyby z czerwonej listy gatunków chronionych. 
Tylko są one w ziemi. Tak jak mówiłem, bierzemy 
prawdziwka a grzybnia zostaje. Jeśli nie znisz-
czymy lasu to prawdziwka nie zniszczymy. Jeśli 
ktoś znalazł w lesie miejsce, w którym owocni-
kują prawdziwki, będzie tam chodził przez lata 
i co roku będzie te prawdziwki tam znajdował. 
Chyba ze trafi  się wyjątkowa susza, ale za rok, 

dwa owocniki wrócą, 
bo grzyb tam jest. 

Ta grzybnia rozrasta się terytorialnie…
Jeżeli nie ma przeszkód, czasami do gigan-

tycznych rozmiarów. Największy znany grzyb, 
opieńka ciemna z Gór Skalistych w Stanach 
Zjednoczonych, pojedynczy osobnik a w zasa-
dzie klon z pojedynczego zarodnika zajmuje ob-
szar kilku kilometrów kwadratowych. Wyliczono, 
że ten grzyb liczy sobie 12 000 lat. Grzyby ro-
snąc w takich środowiskach są najstarszymi 
w rozumieniu osobniczym gatunkami na ziemi. 

Przeciętny człowiek wykorzystuje grzy-
by w kuchni…

Jest to mykogastronomia. Jedni się grzybami 
zachwycają, drudzy ich nie lubią. Są tacy, którzy 
ich nie tolerują, bo niektóre ich składniki działają 
uczulająco. Natomiast wbrew temu, co się mówi 
grzyby zawierają bardzo dużo witamin, bardzo 
dużo substancji odżywczych i są o dziwo lekko-
strawne. Przypisywana im ciężkostrawność to 
reakcja na występującą w nich chitynę, niewie-
le różniącą się od zalecanego nam przez leka-
rzy błonnika.  Tak więc, niektórzy jedzą grzyby, 

Nie ma więc ryzyka, że wyzbie-
ramy wszystkie grzyby?

Istnieją badania naukowe wskazujące, iż 
zbiór grzybów w lesie powoduje, że w następnym 
roku jest ich więcej. Wskazują one, że grzyby 
najchętniej rosną tam, gdzie ściółka leśna zosta-

dwa owocniki wrócą, 
bo grzyb tam jest. 

niektórzy uwielbiają je jako przy-
prawy. Istnieją nacje, jak Indianie 

w Amazonii czy niektóre plemiona 
w Afryce, u których grzyby stano-

wią do 20 % składników diety. Natomiast 
musimy pamiętać, iż na co dzień stykamy się 

z produktami metabolizmu grzybów. Grzyby, 
czyli drożdże to chleb. Grzyby, czyli drożdże to 
piwo i wino. W przypadku Japończyków grzyby to 
pleśń Aspergillus oryzae, bez której nie wytwa-
rzaliby sake, miso czy sosu sojowego. Wszystkie 
prawdziwe kiszonki i produkty fermentowane, to 
nie tylko bakterie, ale także grzyby, że nie wspo-
mnę o słynnych wędlinach suszonych porastają-
cych pleśniami, serach francuskich typu camem-
bert czy tzw. serach niebieskich. Także grzybów 
w kuchni mamy mnóstwo. O niektórych nawet 
zapomnieliśmy. Od średniowiecza do połowy XIX 
wieku w Wielkopolsce i na Podhalu gliwiono sery, 
czyli robiono polską wersję serów pleśniowych. 
Słowem na tym polu wcale nie byliśmy gorsi od 
Francuzów.

Większość osób dusi grzyby, ale pole do 
popisu jest znacznie większe…

Ogranicza nas tylko wyobraźnia. Wszyscy 
lubimy przede wszystkim grzyby, jako dodatek 
do mięs, niektórzy preferują sosik, ale na sto-
le może przecież pojawić się zupa grzybowa czy 
jajecznica z grzybami. Można też podawać grzy-
by sauté, czyli całe kapelusze smażone na złoto, 
jako zakąska. Poza tym mamy potrawy specy-
fi czne jak grzyby w galarecie, grzyby faszerowa-
ne czy kiszone. Dziś z braku czasu mało kto już 
kisi grzyby. Taki zakiszony mleczaj biel ma wspa-
niały korzenny smak, a zrobiony ze śmietaną do 
ziemniaczków, to czyste marzenie. 

Przeciętny grzybiarz zna niewiele gatun-
ków grzybów…

I powiem szczerze, że to dobrze. Zawsze 
każdemu radzę – umiesz zbierać grzyby, zbie-
raj. Nie jesteś pewny zostaw w lesie. Jak znasz 
tylko prawdziwki, zbieraj tylko prawdziwki. Jak 
ktoś zna się na grzybach, dostrzega między nimi 
różnice, nie powinien się zatruć. Choć obowiązu-
je zasada Jamesa Bonda – nigdy nie mów nigdy. 
Ja osobiście jadam kilkadziesiąt gatunków grzy-
bów, nawet słynne muchomory czerwone, któ-
re uchodzą za grzyby trujące. Nie są trujące, są 
halucynogenne. Natomiast muchomor czerwony 

odpowiednio przygotowany jest świetnym grzy-
bem jadalnym. Śmiertelnie trujących grzybów 
w Europie jest dwa, może trzy gatunki, w tym 
słynny muchomor zielonawy. Niektórzy nazy-
wają go sromotnikowym, co uważam za mylą-
ce. Właściwsze jest określenie zielonawy, który 
oddaje kolorystykę. Ludzie najczęściej mylą go 
z gąską zielonką, z gołąbkiem zielonym. Równie 
trujące są zasłonaki - grzyby w kolorach po-
marańczowych, mylone z kurkami. Trujący jest 
również tęgoskór. Natomiast wszystkie pozo-
stałe grzyby, o których w atlasach pisze się, że 
są trujące to są najczęściej grzyby powodujące 
biegunkę, wymioty, albo po prostu niejadalne, 
bardzo gorzkie, bardzo piekące. Ale zawsze po-
wtarzam, jeżeli ktoś zbiera kozaki, kurki, gąski, 
niech się trzyma tego, co zna, co zawsze zbierała 
jego mamusia, jego babcia. Po inne grzyby niech 
nie sięga. 

Ulubione grzyby Pana Profesora?
Na wiosnę uwielbiam smardze. Spośród grzy-

bów letnio-jesiennych oczywiście prawdziwki 
i kurki. Bardzo też lubię gołąbki, zwłaszcza go-
łąbka brązowego zwanego też gołąbkiem ku-
nowym, który smakuje jak prawdziwek. Ludzie 
gołąbków nie zbierają, bo boją się gołąbka wy-
miotnego.   Powiada się, że kania podobna jest 
do muchomorów. To prawda, ale nie do tych 
trujących. Kania czubajka podobna jest do mu-
chomora czerwieniejącego, który jest grzybem 
jadalnym, ale u nas z zasady muchomorów się 
nie jada. Natomiast Francuzi nazywają go mu-
chomorem winnym (od wina) i uwielbiają. Moi 
synowie mówią, że jak nie było dwa, trzy razy 
w sezonie muchomora czerwieniejącego w gala-
recie, to znaczy, że nie było grzybów. Stąd ludzie 
nie zbierają kani bojąc się, że pomylą go z mu-
chomorem, a ja tłumaczę – nawet jak pomylicie 
to są to muchomory jadalne. Wyznaję jednak 
złotą zasadę. Nie uczyć nikogo na siłę rozpozna-
wania grzybów, bo jeżeli ktoś tego nie umie, to 
na pewno gdzieś się w końcu pomyli. 

Grzyby zbieramy przez cały rok?
W zasadzie grzyby pojawiają się już przy roz-

topach. Pojawia się wtedy wodnicha marcowa, 
duży szary grzyb trochę podobny do gąski. Po 
niej następują grzyby wiosenne, głównie smar-
dze. Od maja zaczyna się sezon na prawdziw-
ki. Te majowe są szczególnie aromatyczne. Całe 
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lato i jesień to oczywisty wysyp grzybów. A gdy 
zaczyna się zima, jest kilka gatunków, które na-
wet mrozy wytrzymują. Słynne boczniaki, czy 
też płomienica zimowa. Czasem widać takie po-
marańczowe grzyby na wierzbach, topolach. Nikt 
ich nie rusza a to jest jeden z najsmaczniejszych 
grzybów jadalnych

Największe polskie grzyby nadające się 
do zjedzenia?

Byłby to pewnie żaglowiec olbrzymi. To taka 
miękka huba. Osobiście znalazłem kępę owocni-
ków, która ważyła 10 kg. Zdarzało mi się również 
zbierać wielokilogramowe owocniki żółciaka siar-
kowego. To grzyb wiosenny o siarkowo-cytryno-
wo-żółtej barwie, łatwy do rozpoznania, rosną-
cy na akacjach, topolach i wierzbach. Czasami 
zaszaleją prawdziwki. Widziałem kiedyś górala 
w Gorcach, który zebrał pięć albo sześć praw-
dziwków, z których każdy miał 2 kg.

Wspominał Pan Profesor, że wiele grzy-
bów czeka wciąż na swoje odkrycie, więc 
pewnie również w Polsce?

U nas są to głównie grzyby nazywane do-
syć nieszczęśliwie przez mykologów mikrosko-
powymi. Czyli te, które nie wytwarzają takich 
owocników, które moglibyśmy dostrzec gołym 
okiem. Moje koleżanki z pracy odkryły ostat-
nio kilka nowych dla nauki grzybów w gniaz-
dach mrówek. W Polsce pojawiają się natomiast 
nowe gatunki zawleczone. W ostatnich paru la-
tach na zasadzie sensacji mówi się o borowiku 
wysmukłym (złotaku wysmukłym), który został 
zawleczony z sadzonkami sosny sprowadzanymi 
ze Stanów Zjednoczonych. Razem ze sprowa-
dzanymi do ogrodów jedlicami  zawleczono do 
Polski maślaka daglezjowego. Prawdopodobnie 
z roślinami egzotycznymi albo z ziemią przywo-
żoną dla roślin egzotycznych trafił na południe 
kraju okratek australijski. W takich przypadkach 
człowiek przeżywa zaskoczenie. Są także gatun-
ki grzybów, których owocniki pojawiają się np. 
raz na dwadzieścia, trzydzieści, pięćdziesiąt lat. 
Traktowane są jako ultra rzadkie, zanikające. 
Tymczasem one nie są zanikające, ich grzybnia 
cały czas egzystuje, tylko bywa, że grzyb musi 
mieć specjale warunki pogodowe żeby wytworzył 
owocnik. Dodatkowo trzeba mieć szczęście, by 
trafić na te owocniki. Nowe odkrycia to jednak 
przede wszystkim tropiki. 

Mykologia to furtka dla medycyny…
Ogromna furtka. Grzyby mają szczególny me-

tabolizm wtórny, rozbudowany silniej niż zioła, 
których używamy do celów leczniczych. Stąd też 
możliwość wykorzystywania grzybów jako sub-
stancji leczniczych. Medycyna chińska, japońska, 
tybetańska używają ich od tysiącleci. Mało kto 
wie, że w Stanach Zjednoczonych przy leczeniu 
nowotworów, po wykonaniu podstawowej tera-
pii, rutynowo dla osłony organizmu podawane są 
preparaty z grzybów, głównie z hub. W Polsce 
do grzybów w lecznictwie podchodzi się z nie-
dowierzaniem. Pamiętajmy, że antybiotykiem 
grzybowym jest penicylina. Bakterie uodparniają 
się na antybiotyki, ale grzybów mamy setki razy 
więcej, wystarczy tylko szukać. Tymczasem w tej 
chwili poszliśmy w zupełnie inną stronę i wytwa-
rzamy antybiotyki syntetyczne. 

Co Pana najbardziej zaskoczyło w pracy 
z grzybami?

Powiem szczerze, że biorąc pod uwagę to, 
co sobą przedstawią, gdzie potrafią wyrosnąć, 
co wytworzyć, przestałem się grzybom dziwić. 
Niesamowite organizmy. 

Na zakończenie proszę zdradzić nam se-
kret – w jaki sposób znaleźć prawdziwka?

Trzeba chodzić po lasach, o których słysza-
ło się, że są tam prawdziwki i samemu znaleźć 
swoje miejsce. Grzybiarze, nie zdradzą swoich 
miejsc. 

Prof. dr hab.
Krzysztof Grzywnowicz
 Profesor zwyczajny w Zakładzie Biochemii 

Wydziały Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie, je-
den z głównych mykologów w Polsce, urodzony w 1953 
roku w Lublinie, absolwent Wydziału Biologii i Nauk 
o Ziemi UMCS w Lublinie, stażysta Uniwersytetu 
w Sankt Petersburgu i Uniwersytetu Genewskiego, au-
tor wielu opracowań naukowych, członek Polskiego 
Towarzystwa Mykologicznego, laureat nagrody nauko-
wej Wydziału Nauk Rolniczych i Leśnych PAN za rok 
1992, specjalista z dziedziny biochemii, toksykologii 
oraz mykologii stosowanej, w tym mykogastronomii. 

Kulawka to szklany kielich, z którym w dłoni nie sposób wymówić się od toastu. Nie sposób, 
ponieważ nie można go odstawić nie ulewając zawartości. Popularny w Polsce w XVII i XVIII wieku 
kielich wykonywano bez podstawy. Zdarzało się, iż była kulawka wytworem ówczesnego recyklin-
gu, gdy z rozmysłem utrącano uszkodzone stopy starym kielichom nadając im nową formę. Swym 
charakterem kulawka nawiązywała do rytonu - używanego w starożytnej Grecji naczynia w kształcie 
rogu. Współczesna forma kulawki, podobnie jak ryton nawiązująca do kształtu zwierzęcego rogu, po-
pularna jest wśród myśliwych. W odróżnieniu od staropolskiej można ją jednak zamknąć i delektować 
się trunkiem na raty. 

Czy zauważyliście, że bohaterowie westernów piją swe trunki niczym wodę? To oczywiście 
fikcja, bo ówczesna whisky nie miała nic wspólnego z serwowanym dziś trunkiem. Był to raczej 
niestarzony w beczkach, surowy destylat barwiony tytoniem lub skórą obuwniczą. Indianom sprze-
dawano jeszcze podlejszą whisky, którą produkowano na bazie spirytusu, wody z Missouri, pieprzu 
cayenne, soku tytoniowego, strychniny i szarego mydła. 

Kto uważał na lekcjach historii pamięta, iż w bitwie pod Grunwaldem Krzyżacy używali armat. 
Kiedy jednak broń palna po raz pierwszy pojawiła się w Polsce? Oto w Kronice Jana z Czarnkowa 
znajduje się zapis, iż 18 stycznia 1383 roku podczas oblężenia grodu Pyzdry przez wojska Bartosza 
z Odolanowa (możnowładca ów korzystając z zamętu czasu bezkrólewia po śmierci Ludwika Węgier-
skiego regularnie pustoszył wojną domową Wielkopolskę) pewien rzemieślnik na jego służbie „wy-
rzucił z powietrznej piszczeli (de aereo pixide) kamień do bramy miejskiej, który przebiwszy dwa jej 
zamknięcia, uderzył przyglądającego się temu, a stojącego na ulicy miasta po drugiej stronie bramy, 
plebana z Biechowa, Mikołaja, z tak wielką siłą, iż od tego uderzenia padł on i natychmiast wyzionął 
ducha”.

Modę na śnieżnobiałe suknie ślubne zapoczątkowała 10 lutego 1840 roku dwudziestojednolet-
nia królowa Aleksandryna Wiktoria Hanowerska podczas ślubu z księciem Albertem Sachsen-Coburg-
Gotha. Wiktoria, nie była oczywiście pierwszą panną młodą stającą w bieli przed ołtarzem, ale jej 
przykład sprawił, iż kolor ów stał się naprawdę modny. Co ciekawe królową do wyboru takiej suknie 
skłoniła chęć okazania wsparcia… borykającym się z kłopotami producentom koronek. Cóż innego niż 
biel mogło lepiej je eksponować? Oczywiście moda na białe suknie ślubne nie zapanowała od razu, 
gdyż tkaniny w owym kolorze nie należały wówczas do tanich. Powszechnie zwyczaj ów, podkreśla-
jący niewinność panny młodej, przyjął się na początku XX stulecia. 

Największy na świecie kwiatostan mierzący nawet do 330 cm wysokości wykształca dziwi-
dło olbrzymie (Amorphophallus titanum), gatunek endemiczny rosnący na Sumatrze. Kwiatostan 
wyrastający po raz pierwszy po około 10 latach od ukorzenienia bulwy, przypomina ogromny kwiat. 
W jego centrum znajduje się pojedyncza kremowa kolba składająca się z bardzo dużej ilości drobnych 
kwiatów męskich i żeńskich. Podstawę kolby obejmuje dwubarwna, lejkowata pochwa. Jej ukazujące 
się po „rozkwitnięciu” wnętrze jest jasnozielone, ale na obrzeżu przybiera odcień purpury.  Kwitnie-
niu dziwidła olbrzymiego towarzyszy intensywny zapach padliny, oraz podwyższenie temperatury 
kwiatostanu, co przyciąga zapylające je owady - chrząszcze oraz błonkówki. Cykliczne uwalnianie 
fal zapachowych, zsynchronizowane z impulsami ciepła jest przykładem multisensorycznej mimikry 
upodabniającej roślinę wobec zapylających owadów do rozkładanego przez mikroorganizmy mięsa.

RZECZY
POMIESZANIE
Czasem ważnych, czasem błahych, czasem intrygujących,

ale zawsze prawdziwych…

ADAM PRZYSTUPA



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 9

 -
 J

ES
IE

Ń
 2

01
9

20

na wystawie Rolniczo-Przemysłowej w Lublinie 
oraz złoty na podobnej wystawie w 1902 roku 
w Berdyczowie. W 1909 roku pługi produkowa-
ne u W. Moritza zostały odznaczone złotym me-
dalem na wystawie w Częstochowie. W 1911 
roku W. Moritz był jednym ze współzałożycieli 
Stowarzyszenia Techników miasta Lublina. Jako 
przedsiębiorca odegrał znaczącą rolę w życiu go-
spodarczym, kulturalnym oraz samorządowym 
Lublina. Był, między innymi, współzałożycielem 
Koła Lubelskiego Polskiej Macierzy Szkolnej, 
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W nie-
podległej Polsce wiceprezydentem miasta oraz 
radnym z ramienia Stronnictwa Narodowego.

Sukcesy odniesione na wystawach zaowoco-
wały wzrostem zamówień i dalszą rozbudową fa-
bryki. W 1912 roku wybudowano odlewnię żela-
za. Oprócz budynków produkcyjnych postawiono 
również biura fabryczne i techniczne, warsztaty, 
suszarnię drewna, magazyny i kantor. W drew-
nianych budynkach ulokowano składy maszyn, 
czyszczalnię odlewów, portiernię, kuchnię dla 
robotników oraz kurniki. W późniejszych latach 
na terenie zakładu znalazło się również boisko 
piłkarskie. Od strony ul. Fabrycznej 2, za ogród-
kiem i altaną stał skromny dom mieszkalny wła-
ściciela fabryki.

Dynamiczny rozwój firmy zahamowana I woj-
na światowa i ciągły rekwirunek narzędzi i ma-
szyn produkcyjnych przez władze okupacyjne 
najpierw Rosjan a potem Austriaków. Po wojnie, 
w 1921 roku W. Moritz nawiązał współpracę z pro-
ducentami narzędzi rolniczych w Polsce, zrzeszo-
nymi pod nazwą Zjednoczenie Polskich Fabryk 
Maszyn i Narzędzi Rolniczych S. A. w Warszawie. 
Nowa struktura organizacyjna przedsiębiorstwa 
zdopingowała właściciela do rozbudowy firmy, 
zakupu nowych maszyn, wyspecjalizowania się 
w produkcji młocarni i maneży, przy zastosowa-
niu naukowej organizacji pracy. Fabryka Moritza 
zatrudniała już 180 pracowników, a roczna pro-
dukcja wynosiła około 850 ton różnych, cie-
szących się świetną renomą wyrobów. W 1922 
roku do wcześniej już istniejących magazynów, 
odlewni, warsztatów, domu mieszkalnego i kil-
ku drewnianych szop, dobudowano murowaną 
kuźnię i montownię. W zależności od kondycji 
zakładu i koniunktury na wyroby w fabryce było 
zatrudnionych od 100 do 300 i więcej pracow-
ników. Zakłady Moritza produkowały cenione 
na rynku unowocześnione „płużyce lubelskie”, 

sieczkarnie, obsypniki, młocarnie, siekacze do 
ziemniaków i buraków, kieraty o sile od 1 do 10 
koni, młocarnie włościańskie stałe i przewoźne 
z urządzeniami do czyszczenia zboża, odlewy że-
lazne, techniczne, budowlane i inne.

Na lata wielkiego kryzysu 1929–1933 przy-
padło załamanie okresu prosperity. Brak zamó-
wień zmusił właściciela do redukcji załogi i ogra-
niczenia pracy do czterech dni w tygodniu. Od 
tego czasu firma znajdowała się w coraz gor-
szej kondycji i w 1937 roku ogłoszono jej upa-
dłość. W tym samym roku, 18 czerwca, budynki 
i maszyny produkcyjne przejęte zostały przez 
Fabrykę Maszyn Rolniczych „Plon” w Warszawie.

c.d.n.

Około 1864 roku Robert Moritz przybył do 
Lublina z Poznańskiego, dokąd wyemigro-
wał z Saksonii jego ojciec - Edward. Zatrudnił 
się jako kotlarz u swojego krewnego, Józefa 
Przybylskiego, który od 1835 roku prowadził 
warsztat kotlarski przy Krakowskim Przedmieściu 
69. R. Moritz ożenił się z córką Przybylskiego – 
Elżbietą i objął szefostwo nad zakładem. Po śmier-
ci żony ożenił się powtórnie, z wdową Antoniną 
Baird współwłaścicielką wytwórni narzędzi rol-
niczych przy placu Targowym. W 1865 roku na 
świat przyszedł Wacław. Dziedzic rodzinnej for-
tuny i tradycji otrzymał staranne wykształcenie. 
Ukończył rosyjskie Gimnazjum Rządowe przy 
ulicy Namiestnikowskiej w Lublinie. Studiował 
w Wyższej Szkole Technicznej w rodzinnej 
Saksonii, a następnie odbył praktyki w fabryce 
maszyn rolniczych Hipolita Cegielskiego. Po po-
wrocie do Lublina przystąpił do pracy w ojcowskiej 
fabryce, ale dopiero w 1893 roku został wspól-
nikiem, W 1893 r. Wacław Moritz został wspólni-
kiem firmy „R. Moritz i W. Kreczmar w Lublinie” 
a dwa lata później głównym właścicielem. W celu 
unowocześnienia zakładu zaciągnął dużą pożycz-
kę. Zatrudnił pięćdziesięciu robotników, którzy 
produkowali sieczkarnie bębnowe, młockarnie, 
maneże i inne narzędzia rolnicze. Rosnące zapo-
trzebowanie na narzędzia rolnicze narzuciły ko-
nieczność zwiększenia produkcji co ograniczała 
zbyt mała powierzchnia fabryki przy Krakowskim 
Przedmieściu. Zapewne również  coraz wyższe 

ceny parceli w tej części Lublina zmusiły W. 
Moritza do szukania nowego miejsca na fabrykę. 
Wybór padł na parcelę w widłach rzek Bystrzycy 
i Czerniejówki, zakupionej w 1899 roku. Nowa 
inwestycja wymagała umocnienia gruntu potęż-
nymi, dębowymi palami. Stanęły tam wkrótce 
nowe obiekty fabryczne, zbudowane z czerwonej 
cegły. Powstały pierwsze budynki nowej fabry-
ki: warsztaty mechaniczne, stolarnia i warsztat 
ślusarski i kuźnia. W 1900 roku w zakładach 
pracowało już 100 robotników. W 1901 roku 
wyroby z jego fabryki zdobyły srebrny medal 

Widok na zabudowania Fabryki Moritza 
1916-1918. fot. Fr. Lala. 

(ze zbiorów Muzeum Lubelskiego)

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.

LUBELSKIE HISTORIE      MAGDALENA PIWOWARSKA

Niewątpliwie do grupy prekursorów lubelskiego 
przemysłu maszyn i narzędzi rolniczych należy zaliczyć 
Roberta (1830-1906) i Wacława (1865-1947) Moritzów, ojca i syna.

FABRYKA MASZYN 
ROLNICZYCH 
WACŁAWA MORITZA 
W LUBLINIE
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Migracje 
jesienne

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
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 Aktualnie możemy obserwować niezwykłe 
widowisko, jakim są wędrówki ptaków. Na do-
bre zaczęła się już migracja jesienna. Odlatują 
żurawie, które odzywają się charakterystycznym 
klangorem. Warto więc spojrzeć w niebo i spró-
bować poszukać kluczy odlatujących gęsi. Tym 
bardziej, że szereg gatunków nie unika miast 
i osiedli ludzkich, a czasami nawet nie wychodząc 
z domu możemy być świadkami tego niezwykłe-
go spektaklu jaki co roku funduje nam przyroda. 

Dlaczego właściwie szereg krajowych gatun-
ków ptaków opuszcza nasze szerokości geogra-
ficzne i podejmuje trud niebezpiecznej i ryzy-
kownej wędrówki do odległych terenów Afryki 
lub Azji? Współczesny wzorzec i trasy migracji 
ptaków na naszej planecie wykształciły się po 
ostatnim ustąpieniu lądolodów, co miało miej-
sce około 10 000 lat temu. Wbrew powszech-
nym opiniom niska temperatura w okresie je-
sienno-zimowym nie jest główną i najważniejszą 
przyczyną. Ptaki jako zwierzęta stałocieplne są 
świetnie przystosowane do radzenia sobie z siar-
czystymi mrozami panującymi w okresie zimo-
wym. A więc dlaczego? Po pierwsze po prostu 
dlatego, że ptaki potrafią świetnie latać, są bar-
dzo mobilne i mają taką możliwość, aby udać się 
w bardziej przyjazne dla nich obszary. Większość 
zwierząt pewnie też wolałoby udać się na wę-
drówkę do bardziej optymalnych środowisk, ale 
ze względu na swoją budowę, tryb życia i szereg 
innych ograniczeń nie może sobie pozwolić na 

szybkie przemieszczenia w inne rejony. Niektóre 
ssaki po prostu przesypiają ten trudny okres. 
Najważniejszą jednak przyczyną wędrówek pta-
ków jest brak lub niedobór odpowiedniego po-
karmu w okresie zimowym. Trudno wyobrazić 
sobie gadożera (którego głównym pokarmem są 
węże takie jak zaskroniec lub żmija), trzmielo-
jada (pożywiającego się głównie błonkówkami) 
lub kraskę (polującą na duże szarańczaki), które 
pozostały u nas na zimę. Są one zmuszone do 
migracji w cieplejsze rejony. Skąd ptaki wiedzą, 
że już czas opuścić tereny lęgowe? Na przykład 
już pod koniec sierpnia bociany białe skupiają 
się w sejmiki i rozpoczynają migrację, kiedy jest 
jeszcze ciepło i nie brakuje pokarmu. Otóż bez-
pośrednim bodźcem jest skracanie długości dnia, 
czyli tzw. fotoperiod, który hormonalnie wyzwa-
la w osobniku zmiany fizjologiczne, takie jak 
np. magazynowanie tłuszczu podskórnego. Jest 
to podstawowe paliwo wykorzystywane przez 
ptaki w czasie migracji. Niektóre gatunki przed 
wędrówką potrafią dwukrotnie zwiększyć masę 
swojego ciała.

Badacze zajmujący się wędrówkami ptaków 
dawniej wykorzystywali m. in. planetaria, zja-
wisko tzw. niepokoju wędrówkowego, obrączko-
wanie, a obecnie do określania tempa i tras mi-
gracji ornitolodzy używają nowoczesnych technik 
i technologii m in. zminiaturyzowanych nadajni-
ków satelitarnych lub GSM, geolokalizatorów, 
metod izotopowych, radarów, a nawet stacji 
kosmicznej. Bardzo ciekawą i wciąż tajemniczą 
kwestią jest sprawa w jaki sposób ptaki nawigują 
i są w stanie bezbłędnie dolecieć do odległych 
zimowisk. Szereg pomysłowych badań i eleganc-
kich eksperymentów w tym zakresie został prze-
prowadzony, o dziwo, przez małżeństwa ornito-
logiczne. Badacze wykazali, że ptaki posługują 
się niezwykle precyzyjnym oraz kompleksowym 
kompasem, wykorzystując zamiennie szereg 
czynników takich jak np. wskazówki topograficz-
ne, położenie Słońca, układ gwiazd, polaryzację 
światła, linie i natężenie pola magnetycznego, 
ale już co ciekawe np. ruch i położenie Księżyca 
na niebie jest dla nich obojętne. Zachęcam 
wszystkich czytelników „EKOgadki” do obserwa-
cji cudu ptasiej migracji nie tylko w ciągu dnia, 
ale również wieczorem i w nocy np. na tle tarczy 
Księżyca.
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Tytuł naszej opowieści jest nieprzypadkowy. 
Jan Kochanowski uwiecznił Dziesiątą we frasz-
ce „Do doktora Montana”. W XIV wieku 
mieścił się tu, odwiedzany przez 
poetę dwór archidiakona lu-
belskiego, włoskiego lekarza 
i filozofa Jakuba Montanusa. 
Dziś ów teren postrzegany 
jest często, jako obszar 
przemysłowy Lublina. 

Początek przemysłowe-
mu charakterowi tych te-
renów, dał założony w 1861 
roku, najnowocześniejszy 
w Lublinie i jeden z najwięk-
szych w Królestwie Polskim młyn 
parowy położony pomiędzy ulica-
mi Długą, Mostową (dziś Garbarską) i rzeką 
Czerniejówką. Dwa lata później właściciel młyna 
Michał Kośmiński wraz ze wspólnikami Antonim 
Hemplem i Sewerynem Balickim uruchomi-
li w jego pobliżu piekarnię parową. Na począt-
ku XX wieku kolejny właściciel przebudował ją 
na gorzelnię. W 1874 roku przy ul. Kunickiego 
(wówczas Bychawskiej) powstała Garbarnia 
braci Domańskich. Sąsiedztwo wybudowanej 
w 1877 roku linii kolejowej skłaniało do loko-
wania w dzielnicy kolejnych zakładów, wśród 

których wspomnieć należy fabrykę igieł do lamp 
elektrycznych „Carbo Lumen” u zbiegu ulic 

Garbarskiej i Długiej, przekształconą 
w 1918 roku na zakład garbarski, 

suszarnię cykorii Lejby Frejtaga 
pomiędzy ulicami Wspólną 
i Żelazną, założony w 1925 
r. browar „Jeleń”, czy pierw-
szą w Lublinie elektrownię 
przy ul. Długiej. Podczas II 
wojny światowej w sąsiedz-
twie tego ostatniego obiek-

tu w budynkach Taborów 
Miejskich przy ul. Elektrycznej 

ukrywano przywiezione 
z Warszawy obrazy Jana Matejki 

„Bitwa pod Grunwaldem” i „Kazanie 
Skargi”.

Chcąc poszerzyć naszą wiedzę o najdawniej-
szych sekretach „Dziesiątej” i ‘Kośminka” rozma-
wiamy z dr Rafałem Niedźwiadkiem:

Skąd nazwa dzielnicy Dziesiąta?
Prof. dr hab. Jacek Chachaj zgłębiając śre-

dniowieczną historię tejże dzielnicy próbuje wy-
wieść nazwę od typowego dla pierwszych Piastów 
tzw. osadnictwa dziesiętniczego, czyli opartego 
na ludności niewolnej, rekrutującej się z jeń-
ców wojennych, tworzących grupy dziesięciu 

Pozytywny odbiór, z jakim spotkał się opublikowany w poprzednim 
numerze naszego kwartalnika wywiad z dr Rafałem Niedźwiadkiem, 
skłonił nas do kontynuowania opowieści o dawnych dziejach Lublina, 
odkrywanych za sprawą trudu archeologów, geografów i historyków. 

Nasz cykl spacerów po Lublinie rozpoczynamy – w myśl powiedzenia, 
iż „bliższa ciału koszula” – od dzielnicy „Dziesiąta”, w której znajduje 

się siedziba firmy KOM-EKO oraz dzielnicy „Kośminek”.

ADAM PRZYSTUPA

DZIESIĄTA 
- dzielnica ze strof 
Kochanowskiego

SPACER Z ARCHEOLOGIEM

osób, zwane dziesiątkami lub dziesiątlami. Nim 
Dziesiąta stała się dzielnicą Lublina, istniała 
w tym miejscu wieś o tej nazwie. Musimy przy 
tym pamiętać, że dzisiejsze granice dzielnicy 
Dziesiąta, nie pokrywają się z obszarem dawnej 
wsi Dziesiąta. W Lublinie i okolicach tych nazw to-
ponimicznych mamy bardzo niewiele. Dziesiąta, 
Sokolniki, Rudniki to ślady osad służebnych, któ-
re wokół grodu kasztelańskiego wyrastały. Czy 
to oznacza, że taki był zasięg oddziaływania gro-
du? Pewnie nie. Jego oddziaływanie sięgało da-
lej, ale ci ludzie musieli mieszkać na tyle blisko, 
by dojść na czas do miejsc swojej powinności. 
Istnieją wzmianki, iż w XIV wieku mieszkali we 
wsi Dziesiąta królewscy sokolnicy, rekrutujący 
się zwykle z ludności służebnej.

Czy na terenie dzielnicy mamy do czy-
nienia, z jakimiś znaczącymi odkryciami 
archeologicznymi?

W granicach dzisiejszej Dziesiątej znajdu-
je się ulica Kochanowskiego gdzie w 1968 roku 

Stan rozpoznania archeologicznego Dziesiątej, Kośminka i Felina (oprac. D. Bednarski):
a – znaleziska ze schyłkowego paleolitu, b – znaleziska z wczesnej epoki brązu,

c – stanowiska datowane ogólnie na epokę pradziejów, d – wczesnosłowiański obiekt mieszkalny,
e – osady datowane na okres plemienny wczesnego średniowiecza, f – osady datowane na okres 

wczesnopiastowski wczesnego średniowiecza, g – osady datowane ogólnie na wczesne średniowie-
cze, h – osady datowane na okres nowożytny, i – pojedyncze znaleziska monetarne z okresu

nowożytnego, j – lokalizacja dworu z okresu staropolskiego, k – lokalizacja „okna czasu”.

Ruiny zespołu budynków garbarni 
przy ul. Garbarskiej 

(stan ok. 2007 r., fot. R. Niedźwiadek)
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odkryty został w owym czasie pierwszy słowiań-
ski obiekt mieszkalny poza obszarem lubelskie-
go Śródmieścia. Odnaleziona ceramika pozwala 
go datować na VI-VII stulecie. Całego założenia 
nie udało się uchwycić, ale na podstawie ana-
logii z innych zakątków Polski można zakładać, 
iż konstrukcja ta zbliżona była do tzw. obiektów 
wannowatych, w rzucie poziomym o kształcie 
zbliżonym do owalu lub prostokąta z zaokrąglo-
nymi narożnikami. Były one stosunkowo płytko 
zagłębione w podłożu a konstrukcja ścian i da-
chu odróżniała je od ziemianek i półziemianek. 
Oprócz wspomnianego domostwa, w niewiel-
kim oddaleniu, uchwycono również pozostałości 
wolnostojącego paleniska obudowanego bloka-
mi opoki wapiennej oraz ślady jamy, zapewne 
gospodarczej. 

Czy w tym miejscu odkryto wówczas ja-
kieś ciekawe artefakty?

Odnaleziono fragmenty naczyń wytwarzanych 
w początkach kultury słowiańskiej i nazywanych 
garnkami typu praskiego oraz młodszych naczyń 
pochodzących z VII stulecia. Do tej listy należy 
jeszcze dopisać żelazny nóż i fragment kościa-
nej łyżwy. W średniowieczu do sporządzania ły-
żew wykorzystywano piszczele bydlęce lub kozie, 
których strona stykająca się z lodem była wy-
gładzana, a przy końcach przewiercano otwory. 
Przez nie przewlekane były rzemienie, którymi 
mocowano łyżwy do obuwia. 

Takie odkrycie z dala od Śródmieścia 
musiało stanowić duże zaskoczenie…

Było to zaskakujące odkrycie, bowiem sądzo-
no, iż najwcześniejsze osady słowiańskie znajdo-
wały się wyłącznie na wzgórzach w Śródmieściu 
Lublina. Najsłynniejsza z nich, na Czwartku 
została przebadana wykopaliskowo w latach 
60-tych ubiegłego wieku. Dziś, gdy dysponu-
jemy znacznie większą ilością odkryć, mamy 
już pewność, że osadnictwo słowiańskie obej-
mowało tereny wzdłuż całych odcinków rzek 
przepływających przez Lublin. Nie oznacza to, 
że wszystkie osady były zasiedlone w jednym 

czasie. Słowianie przemieszczali się po tym te-
renie. Najstarsze znaleziska, w tym obiekty na 
ul. Kochanowskiego pochodzą z VI wieku i wy-
stępują wyspowo. Natomiast VIII wiek to już 
istna ekspansja, zajęcie całych dolin rzecznych, 
w tym doliny Czerniejówki. Niestety z powodu 
braku badań wykopaliskowych, intensywność 
osadnictwa możemy mierzyć jedynie w oparciu 
o znaleziska powierzchniowe. Wskazują one na 
istnienie grup osad założonych już w czasach pia-
stowskich w XII i XIII stuleciu. Ich pozostałości 
obecne w rejonie skrzyżowania ulic Wyzwolenia 
i Wilczej oraz Wyzwolenia i Głuskiej odpowiada-
ją granicy historycznych gruntów wsi Dziesiąta. 
Najstarszy znany zapis potwierdzający istnienie 
tej wsi pochodzi z 1430 roku. Pojawia się zatem 
przesłanka, aby sądzić, iż historyczna wieś nie 
była zakładana w miejscu odludnym, bądź na 
wyciętych w lesie polanach, ale mamy do czy-
nienia z kontynuacją, ciągłością osadnictwa od 

Naczynia z VI i VI-VII wieku 
z wczesnosłowiańskiego obiektu 

mieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 
(rys. M. Szewczyk-Libera, 
oprac. graf. D. Bednarski)

Państwowe Muzeum na Majdanku. 
Droga obozowa podczas prac wykopaliskowych,

po prawej - zbliżenie na fragment macewy 
stanowiącej podbudowę drogi 

(fot. R. Niedźwiadek)

czasów poprzedzających państwowość Polski. 
Niestety dziś nie prowadzi się na Dziesiątej żad-
nych prac archeologicznych, stąd i nasza wiedza 
jest dość uboga.

Miał Pan jednak okazję prowadzić szcze-
gólne badania archeologiczne w obszarze 
dawnej wsi Dziesiąta położonym w dzisiej-
szej dzielnicy Kośminek.

Wiosną 2014 roku prowadziliśmy na zlece-
nie Dyrekcji Państwowego Muzeum na Majdanku 
badania wykopaliskowe mające na celu potwier-
dzenie przebiegu i rozpoznanie konstrukcji tzw. 
Drogi Obozowej. O jej istnieniu wiedziano już 
wcześniej. Władze muzeum chciały zrobić coś, co 
można nazwać „Oknem Czasu”. Wybrały jedną 
z wykonanych przez nas odkrywek by ukazać ją 
odwiedzającym.

Jak wyglądała ta droga?
Wykonaliśmy badania na odcinku 120 me-

trów. Droga miała szerokość 530 cm, liczoną od 
krawężnika do krawężnika. Wzdłuż betonowych 
obrzeży poprowadzone były ceglane rynszto-
ki. Nawierzchnia została sporządzona z drobno 
zmielonego miału ceglanego, który został ubity 
przy pomocy walców. Najniższa warstwa, czyli 
konstrukcja nośna była wykonana przez więź-
niów pod batami Niemców z połamanych macew. 
Wyrwy w połamanych żydowskich nagrobkach 
wypełniane były pokruszonymi cegłami i ma-
cewami. Niektóre macewy miały ślady zdobień 
i wyrytych sentencji. Te wszystkie drobne okru-
chy, które dało się wziąć w dłonie przekazaliśmy 
władzom muzealnym. Podejrzewam, że najwię-
cej macew było z Wieniawy z nieistniającego już 
kirkutu, który zlokalizowany był w miejscu dzi-
siejszego stadionu Lublinianki.

Prace w takim miejscu musiały mieć dla 
Państwa szczególny charakter.

Pracuję już tyle lat jako archeolog i zwykle 
tak młode obiekty nie wywołują u mnie więk-
szych emocji, ale tym razem te kamienie prawie 
płakały, gdy je odkrywaliśmy. Na pozór kamie-
nie nie powinny wywoływać żadnych reakcji, ale 
jeśli obrazowi postrzępionych, połamanych ma-
cew towarzyszy myśl, w jakim trudzie i poniżeniu 
więźniowie budowli tę drogę wszystko wygląda 
inaczej. Do tego artefakty, które tam znaleźliśmy 
- knot lampy, uchwyt aluminiowy od łyżeczki, 
fragment blaszki więziennej (w niemieckim obo-
zie koncentracyjnym na Majdanku nie tatuowano 
więźniom numerów, numery naszywano na ko-
szule, albo stosowano blaszki więzienne), frag-
ment mosiężnej tabliczki przykręcanej do mace-
wy. I rzecz jasna wystrzelona amunicja. Ciężko 
to było odkrywać, ale w takich okolicznościach 
zawód archeologa przynosi dodatkową satysfak-
cję z pełnionej misji. 

W niniejszym tekście wykorzystano materiały 
z serii wydawniczej p.t. „Lublin historia dzielnic. 
W 700. rocznicę lokacji miasta.” Tom opisujący 
Dziesiątą można pobrać tu: 
https://dziesiata.files.wordpress.com/2016/12/
dziesic485ta-do-druku.pdf

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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Za sprawą pasji

WYWIAD

O fascynacji radiem i muzyką, festiwalu w Woodstock oraz kulisach 
powstania największych polskich przebojów, rozmawiamy 

z Jerzym Janiszewskim – legendarnym producentem muzycznym 
i dziennikarzem Radia Lublin oraz Programu III Polskiego Radia.

ADAM PRZYSTUPA

Słuchając, w jaki sposób opowiada Pan 
o muzyce, ma się wrażenie, że jest ona 
Pana wielką fascynacją. Muszę zapytać o jej 
początki.

Na świat przyszedłem w Przemyślu, choć moja 
rodzina ma lwowskie korzenie. Mama pochodziła 
spod Sambora. Mój tato ze swoją konspiracyjną 
przeszłością był po wojnie ganiany przez komuni-
stów. W tamtym czasie wielu ściganych ukrywało 
się na tzw. ziemiach odzyskanych, my wylądowa-
liśmy na króciutko w Szczecinie. Mętnie pamię-
tam tamten okres. Nie mieszkaliśmy tam długo. 
To było niespokojne miejsce. Historia z rzeźni-
kiem i ludzkim mięsem, strach przed Niemcami. 
Dużo ludzi stamtąd wyjechało. My uciekliśmy do 
Kołobrzegu. Miasto było po wojnie tak rozbite, 
że trudno to sobie wyobrazić. Śmiano się, że je-
dyny dom, który miał dach to kino, bo Niemcy 
myśleli, że jak wrócą to będą oglądali Ewę Braun 
z Hitlerem a Rosjanie będą oglądali jakiś film 
o Stalinie czy też „Świat się śmieje”. Tam pierw-
szy raz byłem na polskim filmie, na „Zakazanych 
piosenkach”. Już wtedy miałem skłonność ku 
muzyce. Ojciec, który budował pierwszą na zie-
miach odzyskanych zawodową szkołę drzewno
-metalową, szukał kogoś, kto by mnie uczył gry 
na fortepianie. Pamiętam, że moja nauczycielka 
miała na nazwisko Sarnianka. Uczyłem się na je-
dynym w Kołobrzegu fortepianie, w którym nie 
było połowy klawiszy. Sprawny fortepian ojciec 
znalazł w Stargardzie, ale zabrali go do domu 
kultury, do Szczecina. Nie mogłem kontynuować 
nauki, ale do dziś potrafię zagrać „Wlazł kotek na 
płotek” i jeszcze kilka melodii.

W Kołobrzegu nie zagrzaliście długo 
miejsca…

Tam też było niespokojnie. Ginęli ludzie. 
Kołobrzeg był otoczony wojskami radzieckimi. 
Do lasu się na grzyby nie chodziło. Ojciec miał 
zdolności plastyczne, więc prosili by robił z bry-
stolu orły na 1 maja czy 22 lipca. Ojciec je robił 
i zawsze miały koronę. Oni mówili „Panie Janku, 
korony już nie ma”. Ojciec odcinał, przynosił 
do domu i te korony leżały na szafie. Pewnego 
dnia przyjechał wieczorem jakiś człowiek z kon-
spiracji, by przestrzec ojca i mówi „Panie Janie, 
koc, trochę jedzenia, na dworzec, trzeci wagon 
towarowy, i nie ma was”. Jeszcze tego same-
go wieczora uciekliśmy w tym towarowym wa-
gonie z bydłem. Po tygodniu wylądowaliśmy 

w Węgorzewie. Tam zgłosił się jakiś facet, po-
wiedział, że jest praca w szkole, jakiś pokoik, że 
będziemy tam żyli. Nie trwało to długo i znowu 
trzeba było uciekać. I znowu polały się moje 
łzy, bo najpierw musiałem żegnać Bałtyk a teraz 
jezioro Mamry. Uciekliśmy do Reszla, z Reszla 
do Mrągowa i tak w sumie kilkanaście miast. 
Straszny czas. Oczywiście przez cały ten okres 
muzyka była obok mnie. Słysząc jak ktoś gra, 
przystawałem, słuchałem. Kiedy na przełomie 
lat 50-tych i 60-tych ostatecznie wylądowaliśmy 
na powrót w Przemyślu, gdzie ojciec w pewnym 
momencie kierował domem kultury, miałem już 
nową pasję – malarstwo. Na ścianie domu kul-
tury zawisł tam nawet namalowany przez mnie, 
a inspirowany dziełem Matejki, obraz przedsta-
wiający bitwę pod Grunwaldem. Zacząłem ma-
lować w kole plastycznym w Mrągowie. Bardzo 
chciałem startować do krakowskiej Akademii 
Sztuk Pięknych. Ostatecznie tam wylądowa-
łem, ale nie było pieniędzy, nie dali mi akademi-
ka, spałem gdzieś na dworcu. Skontaktował się 
wtedy ze mną mój kolega z Łodzi, mówiąc bym 
przyjeżdżał, bo jest wolne miejsce w filmówce na 
wydziale reżyserii. Przeprowadziłem się do Łodzi 
i o mały włos byłbym filmowcem, ale tam też 
bieda była jak cholera. Wtedy zadzwonił wujek 
z Lublina Michał Janiszewski, który był profeso-
rem na UMCS, autorem map i atlasów Polski, 
i mówi „Słuchaj, gadałem z ojcem, przyjeżdżaj 
do Lublina, załatwię ci stypendium, akademik 
itd.”. Tak się znalazłem w Lublinie.

To wszakże nie wyjaśnia tak wielkiej fa-
scynacji muzyką.

Jak mówiłem ojciec prowadził w Przemyślu 
dom kultury. Występowały w nim jakieś lo-
kalne zespoły, których nazw niestety dziś nie 
pamiętam. Miałem tam też okazję poznać 
Andrzeja Nebeskiego, perkusistę, który pocho-
dził z Przemyśla i potem prowadził zespół ABC. 
Solistką w tym zespole była Halina Frąckowiak. 
Pamiętam, że dużo gadałem z nim o muzyce. 
A potem przyszedł rok 1962 i pierwszy Festiwal 
Nastolatków w Szczecinie. Brała w nim udział 
moja siostra Izabella z piosenką „Mamma” bar-
dzo popularnej wówczas Amerykanki włoskiego 
pochodzenia Connie Francis. Siostra najpierw 
pojechała na eliminacje organizowane w Lublinie 
w hali „Koziołek” przy ul. Lubartowskiej. Mało kto 
pamięta, że tu w „Koziołku” startowały i Helena 
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Majdaniec, i Karin Stanek. Razem z moją siostrą, 
która miała sześć lat i śpiewała stojąc na krze-
sełku, wytypowane zostały do Szczecina, gdzie 
prezentowały się w tzw. „złotej dziesiątce”.  Wraz 
z nimi występował też m.in. Czesław Wydrzycki 
– Niemen. Pamiętam, że po festiwalu zespół 
Czerwono-Czarni chciał zabrać moją siostrę na 
występy do Szwecji, ale Czesiek przyszedł do 
ojca i powiedział „Niech pan nie daje, to nie dla 
dziecka. Niech pan się nie godzi, niech pan za-
biera ją do Przemyśla”. Czesław zaprzyjaźnił się 
z ojcem, potem nawet przyjeżdżał do Przemyśla 
na koncerty, więc i ja miałem okazję go poznać. 
To była taka niezobowiązująca znajomość. Stąd 
obecność Niemena m.in. na pierwszej płycie 
Budki Suflera. Dowoziłem go na sesję nagranio-
wą zespołu w PWSM. 

W Lublinie studiował Pan geografię i kar-
tografię, a jednocześnie w 1963 roku zaan-
gażował się Pan w pracę akademickiego 
radia.

Radio akademickie tworzyliśmy m.in. ra-
zem z Jankiem Nowackim, moim kolegą ze stu-
diów, z którym mieszkaliśmy w jednym pokoju 
w bloku A. Na jego bazie powstało później Radio 
Centrum. To akademickie radio było tak dobre, 
że przyjeżdżali do nas z różnych stacji z całej 
Polski, przegrywali nagrania. Przed mikrofo-
nem występował Janek, ja byłem realizatorem 
dźwięku.  Moja kariera w radiu akademickim 
skończyła się podczas rozruchów w 1968 roku. 
Miałem takiego kumpla z Akademii Rolniczej, na 
którego prośbę podłączyłem panel ze stacjami 
zachodnimi na falach krótkich i od rana słychać 
było „Wolną Europę” przez radiowęzeł na całym 
miasteczku akademickim. Dziesięć tysięcy stu-
dentów słuchało „Wolnej Europy”. Przyjechali po 
mnie o piątej rano, wrzucili do „suki” i wylądowa-
łem w piwnicach komendy przy ul. Narutowicza. 

Nim zdarzył się marzec 1968 roku miał 
Pan szansę w ramach wygranego konkursu 
odwiedzić Anglię.

Dostałem ten wyjazd do Anglii w nagro-
dę od studentów od Rady Studenckiej Lublina. 
Cud, że z AK-owską przeszłością mojego ojca mi 
tego nie odebrali. Chociaż, kiedy wezwali mnie 
po paszport, SB-ek próbował wymusić na mnie 
podpis, ale się nie zgodziłem. Chcieli też, że-
bym przy okazji wyjazdu spotkał się w Londynie 

z Januszem Hewellem, autorem audycji w ra-
diu Wolna Europa (m.in. „Zielonej Fali”), moim 
kolegą jeszcze ze szkoły w Mrągowie. Wreszcie 
w 1967 roku wylądowałem w Birmingham, gdzie 
na moich oczach prawie wszystko się tworzyło. 
Jimi Page szukał wokalisty i tam właśnie znalazł 
Roberta Planta, Spencer Davies grał ze Steve’m 
Winwood’em, za chwilę tworzyła się Electric 
Light Orchestra. Mało kto o tym mówi, ale wów-
czas w Birmingham działo się więcej rzeczy niż 
w Londynie, kojarzonym najbardziej z Rolling 
Stones. Chodziłem często do klubów, zwłasz-
cza jednego gdzie gitarzysta Tommy Iommi, 
nim stworzył zespół Black Sabbath. Tam pozna-
łem się z grupą francuskich studentów. W wa-
kacje 1967 roku udali się na pierwszy festiwal 
rockowy do Monterrey organizowany przez gru-
pę The Mamas & The Papas. Ja nie pojechałem, 
bo miałem polski paszport. Nikt do Stanów by 
mnie nie wpuścił, a poza tym byłem zakocha-
ny. Najważniejsze wtedy było dla mnie wrócić do 
dziewczyny. Wróciłem i po wielu przesłuchaniach 
na Narutowicza zabrali mi ten paszport, nie wie-
rząc, że nie spotkałem się z Januszem Hewellem.

  
Przy okazji opowiadania o wyjeździe do 

Anglii, nie mogę nie spytać o Beatlesów.
Opowiadałem o Birmingham, ale oczywiście 

w 1967 byłem też w innych miejscach. Najpierw 
pojechałem na pogrzeb menadżera The Beatles 
Briana Epsteina do Liverpoolu. Było wielu ludzi 
z branży, ale Beatlesi nie przyjechali.  Spotkałem 
ich w Londynie przy Abbey Road.  Tam mieści-
ło się kilka studiów nagraniowych. Najbardziej 
przeżyłem wizytę w Pye Records, gdzie nagry-
wali m.in. The Searchers, Petula Clark, The 
Kinks, czy Donovan. Tyle ile mogłem obserwo-
wałem przez niedomknięte drzwi studia. Co do 
Beatlesów - najbardziej wyniosły, dowcipkujący 
był Ringo Starr, zaś najsympatyczniejszy George 
Harrison. Przyszedł, rękę podał. Normalnym fa-
cetem wydawał się Paul McCartney. Melodyk. 
Nawymyślał tych melodii od cholery. Lennon już 
bardziej wszystko komplikował, taki filozof, wpa-
trzony w sufit. Mnie z tego wszystkiego akurat 
najbardziej interesował Geoff Emerick inżynier 
dźwięku, który siedział przy stole mikserskim 
oraz Georg Martin, wzór producenta. Na ile mo-
głem starałem się podpatrywać ich pracę.

Pokłosiem pobytu w Anglii była kolekcja 
płyt i kłopoty na studiach…

Po powrocie z Anglii sprawili, że musiałem po-
wtarzać rok. Pojechałem pracować w Bieszczady. 
Przeżyłem tam pół roku budując kolejkę wąsko-
torową w Wetlinie. Potem wróciłem do Lublina, 
żeby dalej studiować. Studiów nie skończy-
łem, bo zacząłem współpracę z radiem, choć 
w Lublinie był kłopot z etatem. Pamiętali mi 
historię m.in. z Wolną Europą i AK-owską ro-
dziną. Już wtedy miałem kontakt z Programem 
III Polskiego Radia w zespole „Jota 3”, co miało 
znaczenie dla rozgłośni, bo otrzymywała więcej 
finansów z Warszawy i liczył się tzw. czas an-
tenowy wyrwany centralnym rozgłośniom. Więc 
kiedy zacząłem się zastanawiać m.in. nad prze-
prowadzką do Rzeszowa, gdzie proponowano mi 
pół etatu, te same pół etatu ostatecznie znalazło 

się w Lublinie. A co do płyt, to przywiozłem wte-
dy z Anglii około 300 singli. Przemyciłem je w to-
alecie, w pociągu. Nie było wtedy chyba takiego 
drugiego zbioru w Polsce. Ktoś mi podpowiedział 
bym pojechał z tym do Radia Lublin. Jak sko-
piują może zapłacą jakieś pieniądze. Człowiek 
biedował na studiach, co tu dużo gadać. Udałem 
się tam i spotkałem się z wieloletnim kierowni-
kiem redakcji muzycznej Mariuszem Jelińskim. 
Usłyszałem „My to wszystko mamy”. Nie chcieli, 
a ja, mało tego, będąc w Anglii pozałatwiałem 
sobie, że jak ukazywały się jakieś nowości, to mi 
je przysyłali. Dlatego później w Trójce byli zszo-
kowani, że Lublin gra nowy singiel zespół Status 
Quo „Pictures of Matchstick Men”, podczas gdy 
oni go nie mieli. Nie mogli go mieć, bo zagrali-
śmy tę piosenkę jeszcze przed premierą, przed 
Radiem Luxemburg. 
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Po powrocie z Anglii zabrano Panu pasz-
port, a jednak w 1969 roku znalazł Pan spo-
sób by znaleźć się w Woodstock.

Woodstock to było coś niesamowitego na-
wet z perspektywy historii. Właściwie przełom, 
pożegnanie z progresywną muzyką rockową. 
To była rzecz ideologiczna, pokoleniowa pod 
każdym względem. Jak ktoś mówi, że gra roc-
ka, bo trzepie w gitarę, to mnie rozśmiesza. Ja 
na tym festiwalu w Woodstock znalazłem się 
na lewym paszporcie. Przywiózł mi go z Paryża 
Michael, przyjaciel poznany w Anglii. Przyjechał 
do Warszawy i mówi „Dałeś mi zdjęcie, masz 
tu paszport. Lecisz z nami do Paryża, a potem 
do Nowego Jorku”. Nie mogłem się na począt-
ku zdecydować, byłem przestraszony. Na to 
Micheal -„Spokojnie, na odprawie nie będziesz 
dużo się odzywał, powiesz - merci beaucoup, 
przejdziesz”. I tak na Woodstock znalazłem się 
dzięki Francuzowi. Na festiwal dojechaliśmy psu-
jącym się volkswagenem busem. Ludzi było z pół 
miliona jak nie więcej, nie było toalet, okropna 
scena z desek, jakiej wtedy w Lublinie nikt by 
nie postawił. Mnie interesował występ Jimiego 
Hendrixa. Poznałem go w 1967 roku w firmie 
Track Records. Wsadził głowę do pokoju, kum-
pel go zawołał i mówi „Patrz, facet z Polski”. 
Dostałem wtedy singiel „Hey Joe” z autografem. 
Potem z biedy sprzedałem jakiemuś Szwedowi. 
Wiecie ile ta płyta byłaby dziś warta? Czekałem 
na ten koncert Hendrixa. Miał się odbyć późnym 
wieczorem w niedzielę, ale się nie odbył, bo spadł 
deszcz. Chlapa się zrobiła straszna. Po tym desz-
czu zdecydował się wystąpić zespół Ten Years 
After. Fantastyczny Alvin Lee. Nawet nie chcieli 
by wystąpił, bo wszystko na scenie było mokre, 
a on mówi „Jak zginę, przejdę do historii”. To był 
świetny koncert, ale występ Hendrixa przenie-
śli na następny dzień. Moi znajomi pojechali do 
Nowego Jorku, ja zostałem. Rano, gdzieś około 
9.00 na scenie pojawił się Hendrix. Było mniej 
ludzi, więc stałem w pierwszym rzędzie. Kiedy 
szedł na scenę na chwilę się zatrzymał. Mówi „Ja 
cię znam”. Odpowiedziałem „Track Records.”. A on 
na to „Aaa… Pamiętam, pamiętam”, podszedł, 
przybił mi „gruchę” i zagrał koncert (wykonał 
min. na gitarze hymn amerykański). Od tamtego 
czasu często tak się witam. Szukałem potem tej 
sceny na archiwalnych filmach z Woodstock my-
śląc, że ktoś to może ujął, ale niestety…

Ze słuchania płyt, z podglądania Geoffa 
Emericka zrodziła się pasja muzycznego 
producenta…

Pierwsze takie ważne rejestracje to była gru-
pa bluesowa z Ewą Bem. Kiedy pierwszy raz 
usłyszałem Ewę podczas festiwalu wokalistów ja-
zzowych, zaprosiłem ją z zespołem do studia. Te 
nagrania niestety nawet się chyba nie zachowały. 
To swoją drogą skandal, jak wiele ważnych histo-
rycznych rzeczy polikwidowano. Potem była Ela 
Wojnowska, znana z piosenki „Zaproście mnie 
do stołu”. Pochodziła z Częstochowy, studiowa-
ła na KUL i dlatego nie chcieli jej dopuścić na 
festiwal studencki do Krakowa. Pojechałem wte-
dy do tej rady naczelnej studentów i mówię „Co 
wy się wygłupiacie, dziewczyna fajnie śpiewa”. 
Zawalczyłem i pojechała. Potem zajmowałem 
się Witkiem Pasztem, który współtworzył grupę 
VOX. Tak jak Maciej Zembaty był pasjonatem 
Leonarda Cohena. Nagrywaliśmy tego Cohena 
i nawet nie wiem czy te nagrania się zachowały. 
A potem to już byli różni wykonawcy, ale przede 
wszystkim życie oddałem, czego niestety dziś 
żałuję, Budce Suflera. Wszystko było pod Budkę, 
budowanie studia, nie spanie po nocach.

To Pan namawiał muzyków Budki Suflera 
do nagrania „Snu o dolinie”?

Nie byli do tego przekonani. Krzysiek 
Cugowski kręcił nosem, że to komercja, chociaż 
obaj bardzo lubiliśmy „Harlem” inny utwór Billa 
Withersa. Powiedziałem wtedy, że mam kolegę 
Adama Sikorskiego, który pisze fajne rzeczy. 
Jeszcze tego samego dnia poprosiłem go o na-
pisanie polskiego tekstu do piosenki Withersa 
„Ain’t No Sunshine”. Pamiętam, że pierwszy raz 
wykonaliśmy razem z Adamem „Sen o dolinie” 
sprawdzając tekst przy stoliku w kawiarni nowe-
go wówczas hotelu Unia. Z Budką Suflera nagry-
waliśmy to nocą z niedzieli na poniedziałek, gdy 
w radiu nie było szefostwa. Uparłem się, żeby 
w nagraniu wziął udział kwintet smyczkowy, ale 
w filharmonii zażądali takich pieniędzy, na które 
nie było nas stać. Wtedy Marta Serafin zorgani-
zowała dzieci ze szkoły muzycznej z ul. Plażowej 
w Lublinie, które przyjechały z instrumentami. 
Za chórki robiły dziewczyny z domu kultury 
z Elą Stawiarz. Graliśmy „setkę” – jak ktoś się 
pomylił, powtarzaliśmy wszystko od początku. 
Nagraliśmy około 20 wersji. Rankiem, polecia-
łem do zastępcy redaktora naczelnego i mówię, 

że chyba mamy przebój i chciałbym go dzisiaj 
zagrać w audycji. Zabrał taśmę do przesłucha-
nia a potem oświadczył, że to nie może pójść na 
antenie lubelskiego radia. Pytam, dlaczego i sły-
szę, że to wywrotowa piosenka. Zabronili rozpo-
wszechniać „Sen o dolinie” i byli święcie przeko-
nani, że mi zlikwidowali te nagrania. W studiu 
cudem znalazłem jednak dwa kawałki taśmy 
z nieudaną wersją piosenki. Na końcu piosenki 
perkusista przestał grać, Cugowski ratując rytm 
huknął, a my przez szybę wrzeszczymy żeby grał 
dalej. I ta wersja poszła w Polskę, bo ja nie mo-
gąc samemu tego grać w radiu, pojechałem do 
Rozgłośni Harcerskiej. W rozgłośni, która pełniła 
wówczas rolę takiego polskiego Radia Luxemburg 
i miała swoją listę przebojów, pracował w niej 
mój przyjaciel Janusz Kosiński. Po paru dniach 
dzwoni Janusz mówiąc „Słuchaj to będzie numer 
jeden na liście”. Kilka dni potem, żeby przesłać 
kopię nagrania zadzwonił Marek Gaszyński, któ-
ry z Witkiem Pogranicznym prowadził niedzielny 
program w Trójce. Rozesłałem te kopie po całej 
Polsce. Zrobił się hit, a mnie zawiesili po raz dru-
gi w pracy. Pytano, jak to nagranie dostało się 
do mediów? 

Walczył Pan też o wielki przebój Urszuli 
„Dmuchawce, latawce, wiatr”…

Płytę Urszuli zgrywaliśmy razem z Wojtkiem 
Przybylskim na Myśliwieckiej. „Dmuchawce…” 
przed rejestracją nie istniały, ale okazało się, że 
płyta będzie miała raptem 35 minut i Wojtek za-
sugerował Romkowi Lipce, by napisał coś na jej 
uzupełnienie. Pamiętam, że kiedy Urszula weszła 
do studia miałem wówczas nową płytę Kate Bush. 
Powiedziałem, by zaśpiewała w sposób, w jaki 
Kate interpretuje te swoje piosenki, tak trochę 
infantylnie. Sam utwór jest skromny, nagrywany 
na szybko, bo mieliśmy jeszcze tylko dwie godzi-
ny studia. Wydłużone, instrumentalne zakończe-
nie składałem już w Lublinie, bo zabrakło nam 
czasu. A potem okazało się, że komisja w Trójce 
wyrzuciła piosenkę do kosza, że nie będą tego 
grać, bo to naiwne, prymitywne i nie nadaje się 
do Programu Trzeciego. Pamiętam, miotałem się 
po tej Warszawie, wreszcie pojechałem do mo-
jej przyjaciółki, która pracowała w Programie I, 
gdzie oprawiała muzycznie m.in. „Sygnały dnia” 
i „Cztery pory roku”. Poprosiłem by zagrała 
„Dmuchawce…” kilka razy. Tej dziewczynie, ta 
piosenka zawdzięcza karierę. Po trzech dniach 

słyszę od niej, że dzwonili z Katowic i Krakowa, 
by im wykonać kopię. Miałem satysfakcję, bo nie 
minęły dwa, trzy tygodnie jak z tą samą prośbą 
zadzwonili z Trójki. To jednak nie koniec histo-
rii, bo zaplanowałem do tej piosenki teledysk. 
Chciałem zrobić takiego „Chełmońskiego” – łąka, 
dzieci, dmuchawce. Był rok 1983, telewizja lu-
belska dostała nowy wóz transmisyjny. I wtedy 
z II pielgrzymką do Polski przyleciał mój ukocha-
ny papież Jan Paweł II. Zabrali mi ten wóz. Gdy 
wreszcie pojechaliśmy kręcić teledysk na lotni-
sku w Radawcu, dmuchawców już nie było. Taki 
oto nieszczęśliwy początek miała piosenka, którą 
do dzisiaj można wiosną usłyszeć w wielu sta-
cjach radiowych. 

Produkował Pan również debiutancką 
płytę zespołu Maanam.

Pamiętam przyjechał do mnie Marek Jackowski 
i mówi „Słuchaj my nie mamy za dużo pienię-
dzy, może byś pomógł, dał studio za grosze itd.” 
Znaliśmy się jeszcze od czasy jego współpracy 
z Markiem Grechutą i potem z grupą Osjan, więc 
powiedziałem „Marek, masz studio za darmo, 
tylko musimy robić to w tajemnicy i dać parę 
groszy dla realizatora”. To był 1980 roku, czas 
podpisywania przez Wałęsę porozumień sierp-
niowych.  Maanamu za bardzo nie chcieli grać 
i propagować. Zaczęliśmy nagrywać. Miało być 
w tajemnicy, a już na początku miałem telefon 
od naczelnego, że ktoś awanturuje się i przekli-
na w radiu na korytarzu. Pojechałem taksówką 
ratować sytuację, ostro porozmawiałem z Korą. 
Okazało się, że poszło o gitarę Fender, którą Janek 
Borysewicz niedawno kupił od gitarzysty Perfectu 
Dariusza Kozakiewicza, a której nie chciał uży-
czyć na sesję Maanamu. Na szczęście Janek 
mieszkał ze mną w kawalerce i na moją prośbę 
użyczył tego białego Fendera. Współtworzyłem 
tę płytę i zależało mi na tym, by wypadło to jak 
najlepiej. Po czterech dniach do studia weszła 
Kora by nagrać wokal i… załamałem się. Silne 
rockowe, gitarowe podkłady a taki tyci głosik. 
Wróciłem do domu nieco podłamany, bo Marek 
Jackowski to był bardzo bliski mi człowiek. Jak 
mu pomóc?  A nie chciałem mu powiedzieć, że to 
się wali. Wyciągnąłem płyty, takiej Niemki Niny 
Hagen, która o czym mało kto wie, przyjeżdżała 
do Lublina, nawet mówiono, że chce studiować 
na KUL-u.  Powiedziałem do Kory „Posłuchaj jak 
śpiewa Nina, spróbuj tak interpretować”. I potem 
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ona na tej płycie była taką polską Niną Hagen. 
Ale znów, nikt nie chciał tego grać. W Trójce od-
mówili, w Jedynce tym bardziej. Zadzwonił wte-
dy do mnie Marek Niedźwiecki, który wtedy jesz-
cze nie pracował w Trójce i dojeżdżał z Łodzi do 
takiego programu w Jedynce „Studio Gamma”. 
Mówi „Panie Jerzy, mam taką prośbę czy mógłby 
pan przysłać jakieś nagranie z sesji Maanamu? 
Choćby fragment”. Zgodziłem się i przywiozłem 
mu „Szał niebieskich ciał”, piękny utwór, który 
broni się do dzisiaj. On praktycznie w centralnym 
radiu puścił to po raz pierwszy.

W lubelskim studiu nagrywała też Anna 
Jantar…

Nagrała tu swoją ostatnią piosenkę „Nic 
nie może wiecznie trwać” i jeszcze dwie inne. 
Pamiętam jak pytała na schodach rozgłośni 
„Panie Jerzy, to będą puszczali to w radio?”. 
Odpowiedziałem „To będzie hit roku”, choć nie do 
końca byłem z tego nagrania zadowolony. Kiedy 
rozbił się samolot, czekaliśmy na nią w studiu. 
Przed południem odebraliśmy telefon. Dzwonił 
zapłakany mąż Ani Jarosław Kukulski, z którym 
się akurat rozstawała. Leciała ze Stanów. Tam 
ściągnął ją do Chicago Zbyszek Hołdys, na kon-
trakt z Perfectem. Potem Ania Jantar niepotrzeb-
nie zgodziła się na kontrakt w Nowym Jorku. 
Żyłaby, gdyby wróciła ze Stanów z Perfectem. 
Takie to wspomnienia. 

Marzy się Panu jeszcze jakaś płyta?
Z radia zwolnili mnie na dobre w 2012 roku, 

co wcześniej, mimo wielu prób, nie udało się za 
czasów „komuny”.  Dziś nie mam dostępu do 
studia, jestem emerytem, ale namawiam Krzysia 
Cugowskiego, aby nagrał płytę z balladami Kazia 
Grześkowiaka.  Kazio zmarł na tydzień przed 
nagraniem u mnie w studiu płyty. Mam kase-
tę roboczą z 12 utworami. Naprawdę świetne. 
Chciałbym zrobić takiego „Toma Waitsa”, ale po-
trzebny jest ktoś z odpowiednim głosem. Płytę 
z brzmieniem Hammonda, kontrabasu, perkusją.

 
Zastanawiał się Pan nad tym, co przez 

te wszystkie lata pracy było decydujące, co 
pchało Pana do przodu?

Powiem panu, że to dobre pytanie. Osobiście 
uważam, że w sumie jakoś mi się powiodło. 
Rodzice chcieli żebym był albo księdzem, albo 
lekarzem, albo prawnikiem. Mama mówiła „To 
trzy zawody, gdzie będziesz przysięgał i masz 
być dobrym człowiekiem do końca życia”, a życie 

potoczyło się tak jak opowiadałem. Najpierw 
Kraków i pragnienie malowania, potem Łódź 
i chęć by kręcić filmy, pisać scenariusze, i w koń-
cu Lublin z kartografią i geografią. A skończy-
ło się na pasji radiowej. Radio akademickie, 
Radio Lublin, współpraca z Programem III, 
Programem I. W Trójce – Piotrek Kaczkowski, 
taki mój muzyczny brat. Mieszkaliśmy razem 
w Nowym Jorku, zastępowałem go w audycjach. 
Audycje kończyłem o trzeciej w nocy, więc no-
cowałem u paru moich radiowych kolegów, min. 
u Tomka Beksińskiego. Przez ten czas miałem 
kontakt z muzyką, z nowościami. Gdybym tego 
nie miał, nie jeździł, nie kombinował, nikt pewnie 
by żadnej Budki Suflera, Izabel Trojanowskiej, 
Urszuli,  czy żadnego Bajmu nie zagrał. O to 
wszystko była walka w Warszawie, bo co z tego, 
że ja bym nawet puścił to w Lublinie? Niczego się 
nie dorobiłem. Zostały 32 płyty podpisane moim 
nazwiskiem. Taśmy do nagrań często kupowałem 
sam. Za jeden wieloślad płaciłem 100 dolarów, 
a tam mieściły się trzy, cztery piosenki. Sięgałem 
do oszczędności, robiłem jakieś dyskoteki, cuda. 
Nie będę ukrywał próbowano wciskać mi koperty 
z pieniędzmi do ręki, ale nigdy nie wziąłem ani 
złotówki, bo pracowałem w Polskim Radiu i ono 
mi płaciło. Zależało mi tylko na studiu nagra-
niowym. Jak to nazwać? Pasją? Tak, to co mnie 
pchało do przodu, to pasja. 

Bardzo dziękujemy za rozmowę.

Jerzy Janiszewski
Urodzony 17 września 1944 r. w Przemyślu, 

pasjonat muzyki, uczestnik festiwalu 
w Woodstock w 1968 r., współorganizator pro-
testów studenckich w Lublinie w marcu 1968 
r., dziennikarz Radia Lublin (1967-2012), autor 
kultowych audycji muzycznych w Radiu Lublin 
(m.in. „Wehikuł Czasu”, „Beatlemania”) oraz 
w Programie III Polskiego Radia. Producent mu-
zyczny i do 2006 r. szef lubelskiego studia na-
grań Hendrix. Współtworzył płyty m.in. Budki 
Suflera, Izabeli Trojanowskiej, Urszuli, zespołu 
Maanam i grupy Bajm. Właściciel jednej z naj-
większej w Polsce kolekcji płyt winylowych.

Eric Bogle? A któż to, u licha? – pytałem sam 
siebie przed laty sprawdzając informacje o au-
torach piosenek zebranych przez Irlandczyków 
z The Pogues na ich drugiej płycie „Rum, Sodomy 
And The Lash”. Jego nazwisko figurowało na 
skromnej wkładce obok tekstu ballady „And the 
Band Play Waltzing Matilda”. Raz jeszcze powoli 
trawiłem słowa, które przy pierwszym przesłu-
chaniu przykuły moją uwagę.

„Zebrali nas okaleczonych, 
rannych i kalekich
I wysłali statkiem do domu, 
do Australii
Bez rąk, bez nóg, oślepionych 
i obłąkanych
Dumnych i kalekich bohaterów 
znad Zatoki Suvla
Gdy nasz statek wpływał do portu 
Circular Quay
Spojrzałem na miejsce gdzie winny 
być moje nogi
Dziękowałem Bogu, że nikt na 
mnie nie czekał
By opłakiwać, boleć nade mną 

czy mnie żałować
Orkiestra grała „Waltzing Matilda”
A gdy znosili nas po trapie
Nikt nie wiwatował, po prostu 
stali zapatrzeni
By po chwili odwrócić swe twarze”

Szukając na mapie Zatoki Suvla, można od-
nieść wrażenie, że jakiś olbrzym uszczknął kęs 
z półwyspu Gallipoli, który od północnego za-
chodu zamyka Dardanele – cieśninę oddzielając 
Europę od Azji. W kwietniu 1915 roku za spra-
wą decyzji Pierwszego Lorda Admiralicji a póź-
niejszego premiera Wielkiej Brytanii Winstona 
Churchilla, wylądowały w jej okolicach wojska 
australijskie i nowozelandzkie. Otwarcie nowego 
frontu miało doprowadzić do zdobycia Stambułu, 
przejęcie kontroli nad cieśninami i wyelimino-
wanie Imperium Osmańskiego z bloku Państw 
Centralnych. Przełomu jednak nie było. Błędy 
popełnione przy lądowaniu sprawiły, iż Turcy 
omal nie zepchnęli sił sprzymierzonych do mo-
rza. Utknęli w okopach, gdzie czekała ich nie tyl-
ko śmierć od kul, ale również głód, brak wody 
i dezynteria. Osiem i pół miesiąca walk, któ-
re kosztowały życie 87 tysięcy Australijczyków 
i Nowozelandczyków (tzw. siły ANZAC) oraz 44 
tysięcy tureckich żołnierzy. Osiem i pół miesiąca, 
o których Eric Bogle pisał: 

Przenikliwe
spojrzenie
wagabundy
ADAM PRZYSTUPA
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„Nazbyt dobrze pamiętam 
ten okrutny dzień
Gdy nasza krew barwiła piasek 
i morze
I to jak w piekle, które zowią 
Zatoką Suvla
Byliśmy jak owce prowadzone 
na rzeź”

Pisał tak sugestywnie, iż wolno snująca się 
ballada „And the Band Play Waltzing Matilda”  
bywa uznawana za pieść tradycyjną, anonimo-
wego twórcy, który zapewne sam przeżył pie-
kło walk pod Gallipoli. Tymczasem urodzony 
w 1944 w Szkocji pieśniarz napisał ów tekst 
w 1971 roku zainspirowany widokiem pierw-
szo wojennych weteranów podczas obchodów 
Dni Pamięci w Canberrze. Od dwóch lat miesz-
kał już w Australii, przez którą przetaczały się 
protesty związane z obecnością australijskich 
żołnierzy w Wietnamie. Trafili tam dziewięć lat 
wcześniej, jako doradcy z zamysłem szkolenia 
Amerykanów w zakresie walki w dżungli, ale 
z czasem uczestniczyli w regularnych walkach 
z Wietkongiem. Początkowe poparcie społeczne 
dla misji w Wietnamie, którego wyrazem były 
parady powitalne wracających z misji oddzia-
łów organizowane w Sydney, Adelajdę, Brisbane 
lub Townsville, wobec rosnącej liczby ofiar i me-
dialnych relacji o okrucieństwie wojny, u schył-
ku lat sześćdziesiątych przerodziło się w pro-
testy i odrzuceniem powracających. Zderzenie 
tych faktów skłoniło Erica do napisania piosenki 
z perspektywy, młodego chłopaka, który zacią-
gając się na ochotnika do wojska trafia w pie-
kło okopów Gallipoli, trwale okaleczony wraca do 
domu, gdzie wielu spotykając go ucieka spojrze-
niem. W istocie myślał o chłopcach walczących 
w Wietnamie, ale Gallipoli na trwałe wpisane 
w pamięć Australijczyków lepiej przemawiało do 
słuchaczy niż azjatycka kraina, której położenia 
większość nie potrafiła wskazać na mapie. On 
sam, historią I wojny światowej fascynował się 
od dzieciństwa. Kiedy inni czytali komiksy dwu-
nastolatek ze szkockiego Peebles zagłębiał się 
w lekturę dwunastu oprawionych tomów „World 
War One Illustrated”. Zapamiętane w dzieciństwie 

obrazy powróciły w kolejnych strofach piosenki, 
którą po dziś dzień Eric Bogle wykonuje w ab-
solutnej ciszy zasłuchanej i zamyślonej publicz-
ności. Ciszy, która jak się kiedyś wyraził, wisi 
na każdej krwawej sylabie „And the Band Play 
Waltzing Matilda”. 

Uproszczeniem było by nazywać tę piosenkę 
antywojennym protest songiem. To prawda, pie-
śniarz zwykł nazywać siebie pacyfistą, choć z za-
strzeżeniem, iż nie czekałby bezczynnie w przy-
padku czyjejś agresji. Ale „And the Band Play 
Waltzing Matilda” nie jest hymnem politycznym, 
nie jest wykrzyczanym przy dźwięku przeste-
rowanych gitar pełnym egzaltacji manifestem 
pięknoducha. To raczej wyśpiewane półgłosem, 
zatopione w sepii kadry, zapomniane fotografie, 
które potrafią wzruszać, ale potrafią być też wy-
rzutem sumienia. Ilustrują okrucieństwo wojny, 
czasem niosą w sobie zwątpienie w sens ofiary, 
ale też hołd odwadze i poświęceniu walczących. 
Czasem, jak w piosence „No Man’s Land” stawia-
ją niepostrzeżenie pytanie o naszą pamięć.

„Czy pozostawiłeś żonę 
czy dziewczynę
Czy pamięć o tobie noszona jest 
w jakimś wiernym sercu
I mimo, iż zmarłeś w 1916 roku
W czyimś wiernym sercu wciąż 
masz 19 wiosen
Czy też jesteś kimś obcym, 
bezimiennym
Na zawsze umieszczony 
za taflę szkła
Na starej, naddartej, postrzępionej, 
poplamionej
Pożółkłej fotografii w brązowej, 
skórzanej ramce”

 
Jak pisać o sprawach, do których próbujemy zbli-
żyć się jedynie siłą wyobraźni? „Nie mogę zna-
leźć słów, które mogłyby tłumaczyć moje wraże-
nia. Piekło nie może być takie straszne. Ludzie 
są szaleni” kreślił w swych zapiskach jeden 
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d.z poległych pod Verdun francuskich oficerów. Jak 

więc składać rymy o sprawach, które na szczę-
ście, nie były naszym udziałem? Jeśli „And the 
Band Play Waltzing Matilda” była wspomnieniem 
weterana, „No Man’s Land” przyjmuje formę 
szczególnej rozmowy. 

Cmentarze często bywają niemymi świad-
kami rozmów spóźnionych, niedokończonych. 

„No Man’s Land” (znana też, jako „The Green 
Fields of France” ) zrodziła się na jednym 
z cmentarzy wojennych we Flandrii lub północ-
nej Francji, które Bogle odwiedził wraz z żoną 
w 1976 roku. Tam po latach, wśród setek tysięcy 
płyt nagrobnych, za sprawą pierwszych wersów 
pieśni („Jak się miewasz, szeregowcu Williamie 

McBride. Pozwól, że usiądę przy twoim gro-
bie”) wielu Brytyjczyków szukać będzie miejsca 
spoczynku jej dziewiętnastoletniego bohatera. 
Pośród poległych w 1916 roku odnajdą trzech 

o tym imieniu i nazwisku. Jakby na przekór au-
torowi, który zwykł mawiać, iż nazwisko McBride 
wybrał ze względu na zgodność rymów, czy też, 
jako przeciwwagę dla panujących ówcześnie 
w Wielkiej Brytanii antyirlandzkich nastrojów. 
Tak mocno „No Man’s Land” zapada w serca 
wyspiarzy. 

Dlaczego u nas, podobnie jak „And the Band 
Play Waltzing Matilda”, pozostaje znana jedynie 
admiratorom muzyki folkowej? Może za sprawą 
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muzycznych gustów, a może po części innego 
w tej części Europy postrzegania Wielkiej Wojny 
lat 1914-1918? To, co dla zachodu Europy jest 
dziś niezrozumiałą bratobójczą jatką okupioną 
setkami tysięcy ofiar (a taka pamięć przezie-
ra także przez wersy kreślone ręką Bogle) dla 
nas pozostanie wyczekiwanym przez pokolenia 
konfliktem zaborców, który dał szanse na odzy-
skanie niepodległości. Nawet, jeśli w tej części 
Europu pierwszo wojenny konflikt niósł ze sobą 
równie krwawe żniwo. Nawet, jeśli to w polskim 
Bolimowie po raz pierwszy w 1915 roku Niemcy 
użyli na froncie gazów bojowych.  Inna jest na-
sza pamięć. Pewnie też przyćmiona bestialstwem 
kolejnej światowej wojny, którego zachód Europy 
w takim stopniu nie doświadczył. 

Ta różnica pamięci sprawia, że chłonę twór-
czość Erica Bogle i wciąż odkrywam coś nowego. 
Gwoli sprawiedliwości, w przypadku piosenki „As 
If He Knows” początkowo moją uwagę przykuła 
melodia. Dopiero potem powoli dochodziłem, że 
jej bohaterami są konie służące podczas I woj-
ny światowej w brygadach australijskiej lekkiej 
kawalerii (Australian Light Horse) na Bliskim 
Wschodzie. Szacuje się, iż przez ich szeregi prze-
winęło się ponad 136 000 rumaków. Ich straty 
sięgały 640 koni i mułów tygodniowo. Tym, które 
przeżyły, nie zezwolono, po zakończeniu wojny, 
ze względów sanitarnych na powrót do Australii. 
Wiele z koni sprzedano Palestyńczykom, ale pio-
senka nawiązuje do decyzji części australijskich 
kawalerzystów, którzy obserwując podejście tu-
bylców do zwierząt zdecydowali się je ubić, by 
oszczędzić domniemanych cierpień.

„Tak jakby wiedział 
 Stoi blisko mnie, czuje jego ciepły 
oddech na moim rękawie 
 Spuścił głowę, tak jakby 
przeczuwał, co przyniesie świt 
 Koniec wszystkiego dla mojego 
starego Banjo 
 Wzdłuż linii posterunków 
pod pustynnym niebem 
 Kawalerzyści raz ostatni żegnają 
swych druhów 

 A konie stoją tak cicho w szeregu
Jakby wiedziały”

Stary Banjo istniał naprawdę. Służył w 7 pułku 
lekkiej kawalerii w Palestynie. Jego historię dla 
jednej z australijskich gazet opowiedział po sie-
demdziesięciu latach jego jeździec Elijah Conn. 
Opowiadał ponoć ze łzami w oczach, bo nikt nie 
zwykł strzelać do przyjaciół, a Banjo podczas 
walk dwukrotnie ratował mu życie. To on opowia-
dał o niezwykłej scenie ostatniego rozsiodływa-
nia koni, ostatniego pożegnania, kiedy zwierzęta 
zwykle niespokojne nocną porą, tym razem wy-
czuwając nastrój jeźdźców stały w kompletnej ci-
szy. Jakby wiedziały, co przyniesie kolejny dzień. 

O ile ballada „As If He Knows” przyciąga 
spokojną, nostalgiczną melodyką, o tyle „My 
Youngest Son Came Home Today” zaskakuje su-
rowością serwowanych dźwięków. Nie może być 
inaczej, bo to lament, tren zgoła. Matka wita 
w domu swego najmłodszego syna. Oto wrócił 
odprowadzony przez przyjaciół, w lśniącej, so-
snowej trumnie.

„Mój najmłodszy syn był dobrym 
młodzieńcem 
Miał żonę, córkę i dwóch synów 
Mężczyzną, który mógłby żyć 
i umrzeć
 Ale uświęcił go pocisk 
 Bo teraz jest świętym, 
a przynajmniej tak o nim mówią 
 Przynieśli dziś swojego młodego 
świętego do mojego domu 
 Irlandzkie niebo patrzy 
w dół i płacze 
 Nad ciasnymi ulicami Belfastu 
 Nad dziecięcą krwią płynącą 
rynsztokiem 

 W snach o wolności niespełnionej 
 W ramach ceny, jaką trzeba  
zapłacić za wolność 
 Mój najmłodszy syn wrócił dziś do 
domu”

Myliłby się ten, kto by sądził, iż Eric Bogle 
zwykł pisać jedynie o traumie wojennych kon-
fliktów. W rzeczywistości nie ucieka od tematów 
współczesnych. Jest przenikliwym obserwato-
rem, choć jako emigrant zamieszkujący anty-
pody nie do końca czuje się uprawniony do ka-
tegorycznych sądów. Może dlatego przejmująca 
kołysanka „Glasgow Lullaby” przenosi nas do 
jego rodzinnej Szkocji.

„Cichutko, dziecino, bo nadchodzi 
twój tata,
Pnie się po schodach potykając 
o każdy stopień
Cuchnący piwem i śmierdzący 
ginem,
Jak zwykle pijany
[…]
Cichutko, dziecino, słyszysz, 
siedzi tam
Z przekrwionymi oczami 
i potarganymi włosem.
Gęba pełna mocnych słów, 
oczy pełne rozpaczy
Jak zwykle wszystkiemu 
jestem winna
Cicho, dziecino, bo twój tata 
poszedł do łóżka.
Rano nie będzie pamiętał niczego, 
co powiedział,
Ale język miał ostry i rozkrwawił 
wszystkie rany,

Cóż… przywykłam do tego, 
że krwawię.”

Oto druga, ciemniejsza strona zachwycającej 
turystów kultury szkockich pubów. Pubów, które 
dla wielu są codziennym przystankiem na dro-
dze z pracy do domu. Druga, ciemniejsza stro-
na podkreślona dramatycznym pytaniem „Kto 
chciałby być żoną pijaka? Kto zniósłby te swary 
i udrękę?”. Równie dramatyczne pytania padają 
w piosence „A Reason For It All” zainspirowanej 
historią mieszkającej w Sydney Clare Campbell. 
Staruszka zmarła samotnie w swym domu, choć 
w tym samym mieście mieszkały jej dzieci. Przez 
cały rok, nie zauważono jej nieobecności. Czasem 
Bogle dostrzega sprawy nieoczywiste, uchodzące 
naszej uwadze. „Silly Slang Song” to piosenka 
o zmianie znaczenia słów, ich degradacji. „Santa 
Bloody Claus” traktuje o krasnalopodobnych imi-
tacjach św. Mikołaja natrętnie napastujących nas 
w centrach handlowych i na ulicach. Obie błysko-
tliwe, ale obie zabawne tylko na pozór. W istocie 
gorzkie jak piołun. Bogle w swych balladach bywa 
sentymentalny, czasem ironiczny (nawet wobec 
siebie jak w krzeszącej szczery uśmiech piosen-
ce „Do You Sing Any Dylan?”), czasem unosi się 
gniewem jak w „Waltzing Matilda Waltz”, kiedy 
pyta „Hej, żołnierze ANZAC, czy za to wszystko 
przelewaliście swoja krew?”.

Spinam tą piosenką niczym klamrą opowieść 
o szkockim pieśniarzu, który pokochał Australię. 
I znów,  jak w pieśnią o Gallipoli spoglądam 
z daleka ku starej balladzie „Waltzing Matilda” 
autorstwa poety Andrew „Banjo” Paterson. 
Romantycznej opowieści o włóczędze, która zo-
wią drugim hymnem Australii.  Wyznam wam 
w sekrecie – długo byłem przekonany, iż refren 
a za nim tytuł piosenki odnosi się do tańca z nie-
znaną nam bliżej kobietą. Nic bardziej mylnego. 
Owa „Matylda” to zwyczajowa nazwa tobołka 
noszonego na plecach przez wędrowców na an-
typodach, zaś „waltzing” to określenie wędrów-
ki czeladników, z miejsca na miejsca, za pracą 
i nauką rzemiosła. Ale o tym dowiedziałem się 
dopiero zgłębiając teksty przenikliwego waga-
bundy. To szczególna wartość dodana obok mocy 
przemyśleń i wzruszeń. 
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Czasami pamięć zawistuje jakieś 
wspomnienie niezatarte. Potrzeba 

tylko impulsu, niejasnej iskry skojarzeń. Stałem 
tedy u progu plaży w Sobieszewie, ale myślami 
byłem przez chwilę w Lublinie. Szedłem w górę 
zacienionej ulicy w kierunku miasteczka akade-
mickiego. Miejscami przeciskałem się wąskim 
chodnikiem obok samochodów rozpychających 
się w poszukiwaniu miejsca do parkowania. Pod 
jedną z kamienic musiałem wyminąć wysunię-
te ku ulicy pojemniki na śmiecie. Przepisowe, 
w pełnej gamie kolorów, która ma zachęcać 
do segregacji. Najbliżej chodnika stał niebieski 
kosz przeznaczony na papier i makulaturę. Kipiał 
przepełniony. Spod wniesionej klapy wołały ra-
tunku grzbiety wyrzuconych książek. Ćwierć me-
tra sześciennego tomów pełnych czyjejś wiedzy, 
doświadczenia, opowieści, wspomnień czy wzru-
szeń. Ktoś, kto się ich pozbył, kto widział w nich 
jedynie ćwierć metra sześciennego zadrukowa-
nego papieru, wzorowo zdał egzamin z segrega-
cji. W błękitnym pojemniku książkom nie towa-
rzyszyło nic innego.

Skąd to absurdalne na pozór wspomnienie? 
Figiel pamięci zgoła niestosowny na tętniącej 
życiem nadmorskiej plaży. U jej progu, gdzie 
zwykłem zzuwać buty, stał nieduży drewniany 
regał… wypełniony książkami. Ktoś mi nieznany 
wpadł na szalony na pozór pomysł, by zapro-
ponować plażowiczom lekturę. Pomysł szalony 
w czasach, gdy statystyki czytelnictwa zwykły 
nas zawstydzać.  Dziś, gdy w tabloidach i ciążą-
cych ku nim codziennych gazetach obowiązuje 

zasada przekazywana młodym adeptom pióra – 
„bacz, kto cię czyta - pięć zdań, nie więcej”. Dziś, 
gdy wydawałoby się poważne periodyki zamiesz-
czają obok tekstów informację ile minut zajmie 
ich lektura. Ów szlachetny zamysł oszczędzający 
czas czytelnika, każe mi się zastanowić – czyżby 
nie warte były mojego czasu i uwagi?

Pomysł szalony, ale pewnie tak trzeba. Pomysł 
szalony po dwakroć, bo oto wśród książek lek-
kiej natury (może pochopny to osąd, ale wywie-
dziony z takich tytułów jak „Miasto sennych ko-
biet”, „Nostradamus bez maski” czy „Pieszczota 
nocy”), dojrzałem błękitny grzbiet opatrzony 
napisem „Norwid. Pisma wybrane”. Kiedy przy-
szedłem na plażę następnego dnia, Norwida na 
półce nie było. Znalazł swego amatora, choć nie 
postawiłbym na to ni grosza. Zdawało mi się, iż 
nie czas to i nie miejsce. 

„O, gdybym kiedy dożył tej pociechy, Żeby te 
księgi zbłądziły pod strzechy” pisał w Epilogu do 
„Pana Tadeusza” Adam Mickiewicz. Cyprian Kamil 
Norwid, który ów poemat zwał „arcynarodowym”, 
który jego artyzm uznawał („jest to arcydzieło: 
a mianowicie, też przez sztukę i wyższe pejza-
że od najczarowniejszych płócien Ruizdala!”), 
a jednocześnie z goryczą ideowo się z nim wadził 
(„poemat ów – arcynarodowy, w którym jedzą, 
piją, grzyby zbierają i czekają aż Francuzi przyj-
dą zrobić im Ojczyznę…”), czasów podobnych nie 
doczekał, ale oto, to co wyszło spod jego pióra, 
pod plażowy parasol zbłądziło.

Patrzy tedy pewnie na nas z góry i lekko się 
uśmiecha, bo za życia zrozumienia dla swych 

FELIETON ADAMA PRZYSTUPY

Opowieść czterdziesta szósta

O książkach, 
szaleństwie 
i tajemnicach

wierszy nie znalazł. Większe uznanie, w tym 
członkostwo w Société des Artistes, przyniosły 
mu prace graficzne. Przygotowany do druku jesz-
cze za życia poety zbiór wierszy „Vade-mecum” 
ukazał się dopiero przeszło osiemdziesiąt lat po 
jego śmierci. On sam, głuchnący z wiekiem sa-
motnik, zmarł w Zakładzie św. Kazimierza, pa-
ryskim przytułku dla ubogich polskich wetera-
nów i sierot. Przetrwały dramaty, opowiadania, 
a nade wszystko wiersze. Wśród nich „Fortepian 
Chopina”, który zawędrował do podręczników, 
wyśpiewany przez Czesława Niemena „Bema 
pamięci żałobny rapsod”, czy otwierające tom 
„Vade-mecum” „Ogólniki”, skąd pochodzi jedna 
z tych strof śmigłych, co do mowy potocznej się 
wkradła – „odpowiednie dać rzeczy słowo”.

W owym niezrozumieniu wśród współcze-
snych nie był rzecz jasna Norwid osamotnio-
ny. Dość wspomnieć niedocenionego za ży-
cia Hermana Melvilla „Moby Dicka” czy poezję 
Juliusza Słowackiego, której odbiór przez mu 
współczesnych nie był jednoznaczny. Często, na 
wyrost, przytacza się w tym kontekście „Mistrza 
i Małgorzatę”. Ciesząca się dziś wielkim powo-
dzeniem książka ukazała się co prawda drukiem 
wiele lat po śmierci Michaiła Bułhakowa, ale zło-
żyć to należy na zapędy cenzora, jak również na 
ciągłe niezadowolenie autora z efektu swej pracy. 

Jednym fortuna potrafiła odpłacić pośmiertną 
sławą, innym ludzie zgotowali zapomnienie. Po 
zakończeniu II wojny światowej z polskich biblio-
tek, za sprawą komunistycznych władz poczęły 
znikać książki wielu nieprawomyślnych autorów 
traktowanych jako wrogowie ludu. Ich nazwiska 
wymazywano ze zbiorowej pamięci, nawet jeśli 
jeszcze kilka lat wcześniej potrafili zawładnąć 
wyobraźnią czytelników. Bez dwóch zdań na li-
tość nie mógł liczyć „osobisty wróg towarzysza 
Lenina”, człowiek, którego książki doczekały się 
142 przekładów na 19 języków. Pod tym wzglę-
dem Antoni Ferdynand Ossendowski, bo o nim 
mowa, w historii polskiej literatury ustępuje je-
dynie Sienkiewiczowi. Powiadają, iż u szczytu 
sławy był jednym z pięciu najbardziej poczytnych 
pisarzy na świecie. Kudy doń dzisiejszym laure-
atom rodzimych literackich konkursów.

Był Ossendowski pisarzem bardzo płod-
nym. Jak sam pisał, w przededniu wybuchu II 
wojny światowej miał w dorobku 130 książek. 
Wypuszczał spod swego pióra na świat po cztery, 
po siedem tomów rocznie. Były to w większości 
książki podróżnicze, czerpiące z jego własnych 
eskapad po Azji czy Afryce (m.in. ”Cień ponurego 
wschodu”, „W ludzkiej i leśnej kniei”, „Niewolnicy 
słońca”, „Czarny czarownik, relacja z wyprawy 
do Afryki”), ale również z wędrówek przez strony 
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rodzime, nieoczywiste, nie przez wszystkich od-
kryte (m.in. „Puszcze polskie”, „Karpaty i podkar-
pacie”, „Huculszczyzna: Gorgany i Czarnohora”). 
Obok nich pisał powieści historyczne (m.in. 
„Zagończyk”, „Lisowczycy”, „Pod polską bande-
rą”), powieści sensacyjne i romanse (tu wspo-
mnieć należy „Sokoła pustyni”, którego w 1932 
roku na ekran przenieśli Michał Waszyński 
i Eugeniusz Bodo – zdjęcia do „Głosu pustyni” 
kręcono w Algierii) oraz książki dla dzieci. Te 
ostatnie, do tego stopnia zjednały mu sympatię 
młodych czytelników, iż Kornel Makuszyński po-
święcił mu miejsce w książeczce „Awantury i wy-
bryki małej małpki Fiki-Miki”. Jej bohaterowie 
znajdują w piaskach pustyni głowę, która okazu-
je się zakopanym „profesorem Ossendowskim” 
więc…„Odkopali go czym prędzej, do murzyń-
skiej wiodą wioski, a tam krzyczą – Niech nam 
żyje pan profesor Ossendowski”.

Przy tak bogatym pisarskim dorobku, siłą rze-
czy zdarzały się Ossendowskiemu książki lepsze 
i gorsze, ale miejsce w historii literatury zawdzię-
cza dwóm pozycjom – powieści biograficznej 
„Lenin” oraz powieści „Przez kraj ludzi, zwierząt 
i bogów” osnutej na historii swej ucieczki z ob-
jętej rewolucyjnym szaleństwem Rosji. Dzięki tej 
pierwszej, zyskał wspominane już przeze mnie 
miano „osobistego wroga towarzysza Lenina”, ta 
druga sprawiła, iż porównywano go do Rudyarda 
Kiplinga i Karola Maya. By zrozumieć dlaczego, 
przyjrzyjmy się przez chwile kolejom jego lo-
sów, które zdają się równie interesujące, co jego 
książki. 

Należał Antoni Ferdynand Ossendowski do 
jednego z pokoleń „urodzonych w niewoli, oku-
tych w powiciu”. Na świat przyszedł 27 maja 1878 
roku w Lucynie (zwanej dziś przez Łotyszy Ludzą) 
w guberni witebskiej, choć na jego nagrobku 
w Milanówku, ktoś mylnie wypisał Witebsk. Owa 
nonszalancja, choć razi, w istocie nie zadziwia, 
bo biografia pisarza pełna jest mylnych, a może 
nie do końca rozeznanych tropów. W latach dzie-
ciństwa Antoniego, jego rodzice, lekarz Marcin 
Ossendowski i matka Wiktoria z Bortkiewiczów, 
dość często zmieniali miejsce zamieszkania: gu-
bernia pskowska, Kamieniec Podolski, Chocim, 
wreszcie Petersburg. Zda się, iż z urodzenia pisa-
na była mu droga. Podczas wakacji gimnazjalnych 
żądny przygód zaciąga się do pracy na rosyjskich 
statkach handlowych. Po śmierci ojca, wspiera 
rodzinny budżet udzielając korepetycji. Wtedy 

też otrzymuje pierwsze pisarskie honorarium 
– dwanaście rubli za opis wycieczki po Krymie 
i podróży morskiej do Batumi i Konstantynopola. 
Okazją do licznych eskapad okazują się studia na 
wydziale przyrodniczo-matematycznym uniwer-
sytetu w Petersburgu. Ossendowski zostaje asy-
stentem prof. Szczepana Zalewskiego i uczestni-
czy z nim w wyprawach przyrodniczych na Ałtaj, 
Kaukaz, nad Jenisej, okolice Bajkału, nad limany 
Dniestru. W konsekwencji udziału w zamieszkach 
studenckich roku 1899 zmuszony jest opuścić 
Rosję. Emigruje do Paryża gdzie w latach 1899-
1891 studiuje chemię na Sorbonie pod kierun-
kiem prof. M. Bertholeta, twórcy stosowanego do 
dziś w laboratoriach urządzenia zwanego bombą 
kalorymetryczną, ale też, co nie pozostanie obo-
jętne dla dalszych losów Ossendowskiego, bada-
cza materiałów wybuchowych. Z Paryża, gdzie 
zetknął się z Marią Skłodowską, wraca do Rosji, 
by na zaproszenie swego dawnego profesora 
objąć stanowisko wykładowcy chemii i fizyki na 
nowo otwartej uczelni w Tomsku. 

Spokojne życie naukowca zdaje się jednak 
nie licować z temperamentem Ossendowskiego. 
W 1903 roku rozpoczyna pracę dla rosyjskiej 
armii prowadząc za Uralem prace geologicz-
ne. Rewolucja 1905 roku zastaje go w dalekiej 
Mandżurii. Tam, w Habrinie, chińskim mieście 
zbudowanym przez Polaków, zostaje wybrany 
prezesem rewolucyjnego Komitetu Naczelnego, 
który przez 53 dni sprawował władze nad ol-
brzymim terytorium od Oceanu Lodowatego 
po Kraj Ussuryjski. Udział w Komitecie okupił 
Ossendowski półtorarocznym pobytem w twier-
dzy, karą symboliczną wobec hojnie wydawanych 
wówczas przez carskie sądy doraźne wyroków 
śmierci. Po wyjściu z więzienia miał trudności 
ze znalezieniem pracy, sięga po pióro. Wydana 
w 1911 r. książka „W ludzkim pyle” zyskała przy-
chylną ocenę m.in. Lwa Tołstoja. 

Kreślę tę opowieść obłożony książkami, z dużą 
ostrożnością zaglądam do internetu, a i tak zda 
mi się, że mylę tropy. Wracam więc do pewnych 
spraw po wielokroć, przymierzam, pasuję do sie-
bie sprzeczne relacje, wykluczające się daty. Im 
bliżej wydarzeń związanych z rewolucją bolsze-
wicką tym więcej tajemnic. Sam Ossendowski 
ten czas zamknął w kilku zdaniach rozpoczyna-
jących powieść „Przez kraj ludzi, zwierząt i bo-
gów”: „Przed nawałnicą bolszewicką musiałem 
uchodzić z Petersburga na Syberię jeszcze w r. 
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1918. Do października r. 1919 przebywałem na 
Syberii, gdzie rządy bolszewickie zastąpiły rząd 
adm. Kołczaka, zgubionego przez wpływy mo-
narchistów i przez nieudolnych ministrów.”  
Pomija w nich fakt, iż przez czas jakiś pozosta-
wał doradą Aleksandra Kołczaka, a w 1918 r. (co 
ujawnił Michael Occleshaw studiując akta bry-
tyjskiego wywiadu wojskowego w książce „Za 
kulisami bolszewickiej rewolucji”) brał udział 
w przekazaniu Amerykanom zakupionych od 
fińskiego dyplomaty dokumentów potwierdzają-
cych współpracę Lenina z wywiadem niemiecki. 
Spór o autentyczność części tych dokumentów 
trwa do dziś, ale obecność Ossendowskiego w tej 
historii wskazuje, iż w tym okresie nie był on li 
tylko zagubionym w wirze historii dziennikarzem 
czy profesorem. Niechętny mu świadek tamtych 
wydarzeń A. W. Burdukow pisze o nim w swoich 
pamiętnikach „doświadczony polityk i zatwar-
działy wróg Rosji Radzieckiej, urabiając otocze-
nie prowadził perfidną grę”. Innym razem wymie-
nia jego nazwisko pisząc o Polakach w Mongolii, 
którzy chcieli „zostać małymi” Lawrence’ami”. 
Nawiązuje tym samy do postaci Thomas Edward 

Lawrence, brytyjskiego archeologa, podróżnika 
i wojskowego, zwanego „Lawrencem z Arabii” 
za sprawą swego sprawczego udziału w arab-
skiej rewolcie przeciw Imperium Osmańskiemu. 
Trudno dziś orzec czy i jak mocno się omylił. 

Wróćmy jednak do roku 1919. Poszukiwany 
przez sowiecką policję polityczną Czeka Antoni 
Ferdynand Ossendowski postanawia uciekać 
z opanowanego przez bolszewików Krasnojarska. 
Droga powiodła go przez Mongolię do Pekinu. 
Jeśli wierzyć internetowym kalkulatorom, w linii 
prostej to odległość 2 486 km. Rzecz jasna dro-
ga, którą obrał przez pustoszoną wojną domową 
Rosję nie biegła linią prostą. To właśnie ją opisał 
w książce, która z miejsca stała się światowym 
bestsellerem „Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów”. 
Od momentu nowojorskiej premiery w 1922 
została przetłumaczona na dziewiętnaście ję-
zyków wabiąc autobiograficzną fabułą, egzoty-
ką Dalekiego Wschodu i tajemnicą „Krwawego 
Barona”.

Spotkał bowiem Ossendowski na swej drodze 
człowieka, który stał się czarną legendą tamtych 
czasów. Sam Roman Mikołaj Maksymilian von 
Ungern-Sternberg miał wedle zapisków naszego 
pisarza powiedzieć „Imię moje jest otoczone taką 
nienawiścią i strachem, że nikt nie wie naprawdę, 
kim jestem, gdyż historię splątano z mitem, rze-
czywistość z fantazją, prawdę z oszczerstwem.” 
Ów rosyjski szlachcic, generał major kawalerii 
urodzony 10 stycznia 1886 r. (wg kalendarza ju-
liańskiego zaś 29 grudnia 1885 r.) w austriackim 
Grazu z matki Niemki i ojca Estończyka wtargnął 
latem 1920 r. wraz z liczącą półtora tysiąca jeźdź-
ców Azjatycką Dywizją Konną do okupowanej 
przez Chińczyków Mongolii, zajął ów daleki kraj, 
rządził nim niepodzielnie i brutalnie, po czym po-
dwoiwszy swe siły zamierzał uderzyć na siły bol-
szewików na Zabajkalu. Zafascynowany buddy-
zmem uważał się za ostatniego chana Mongolii, 
ucieleśnienie boga wojny. Planował utworze-
nie nowego państwa mongolskiego w sojuszu 
z Tybetańczykami, Ujgurami, Kirgizami oraz 
innymi ludami mongolskiego i tureckiego po-
chodzenia zaludniających cesarstwo rosyjski. 
Przemyśliwał również na odbudową monarchi-
stycznych Chin. Jak zauważa jego biograf James 
Palmer „W Mongolii wychwalano go, jako boha-
tera, bano się jako demona i krótko, co praw-
da, czczono jako boga”. Ten sam autor zauwa-
ża, iż Ossendowski, który podczas swej ucieczki 



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 9

 -
 J

ES
IE

Ń
 2

01
9 EK

O
G

A
D

K
A
 N

R
 9 - JES

IEŃ
 2019

4544

felieton

przez Rosję został pojmany przez patrol koza-
ków Ungerna, był jednym z niewielu ludzi, z któ-
rymi baron nawiązał coś w rodzaju prawdziwej 
przyjaźni. Polak doradzał mu, dyskutował z nim 
o filozofii, mistycyzmie i historii. Znajdujący się 
w bliskim kręgu doradców Ungerna inny Polak, 
Kamil Giżycki (tak… pisząc te słowa, uświada-
miam sobie, że będąc dzieckiem czytałem jego 
książkę dla młodzieży „W puszczach i sawannach 
Kamerunu”) kierujący produkcją min i granatów 
na potrzeby Azjatyckiej Dywizji Konnej, wspo-
minał, iż słyszał jak Ossendowski proponował, 
iż nauczy ludzi barona wytwarzania gazów bo-
jowych. W każdym razie, zażyłość naszego pi-
sarza z Ungernem była wystarczająco duża, by 
po zdobyciu Urgi zaprowadził go na spotkanie 
z uwolnionym przez się z chińskiej niewoli Bogda 
Chanem, duchowym przywódcą Mongołów. 
Ciągał również baron Ossendowskiego ze sobą 
po wszelkich wieszczkach i wróżbitach, bo był 
człowiekiem bardzo przesądnym. Uwiecznił tedy 
Polak przekaz o wróżbie 130 kroków, odebranych 
przez Ungerna, jako zapowiedź rychłej śmierci 
po upływie 130 dni. Sam zaś Ossendowski miał 
usłyszeć od tej same wieszczki, iż nie zamknie 
oczu, póki Ungern nie przypomni mu, że nad-
szedł czas rozstania z życiem.

Rozstanie z Ungernem nastąpiło 21 maja 
1921r. Ossendowski udał się z misją dyplo-
matyczną zaplanowaną przez barona do Chin, 
co dało mu wreszcie okazję do wydostania się 

z Rosji. „Krwawy baron” ruszył z wojskiem na 
rosyjskie Zabajkale w swojej antybolszewickiej 
krucjacie. Zdradzony przez własnych żołnierzy, 
został oddany w ręce Rosjan. Po krótkim proce-
sie zginął od kul plutonu egzekucyjnego 15 wrze-
śnia 1921r. Gwoli sprawiedliwości od ostatniej 
przepowiedni minęło nie 130 a 116 dni…

W swej powieści Ossendowski nadał 
Ungernowi rys romantycznego szaleńca, ale ni-
gdy nie uciekał do oceny tego, co zobaczył i do-
świadczył w czasie rewolucji i wojny domowej. 
Miał status osoby, która była, widziała, przeży-
ła i nie miała cienia wątpliwości. W książce „Od 
szczytu do otchłani” pisał: „W bratobójczej walce 
czerwoni i biali prześcigali się wzajemnie w prze-
lewie krwi, w niszczeniu dobytku szeregów po-
koleń narodu, w okrucieństwie, w pomysłowości 
zbrodni. Nie wiem, którzy są lepsi, a którzy gor-
si, ale wiem, że przed obliczem Boga-Sędziego 
staną w szatach, zalanych krwią braci swo-
ich i tych niewinnych narodów i plemion, które 
zrządzeniem surowego losu miały nieszczęście 
wchodzić w skład imperium, a później rzeczypo-
spolitej rosyjskiej.” Może szukając źródeł okru-
cieństwa tak bolszewików, jak i samego Ungerna 
należałoby cofnąć się do roku 1223, kiedy wódz 
mongolski Subedej pobił Rusinów w bitwie nad 
rzeką Kałką. Po jej zakończeniu na pojmanych 
i skrępowanych kniaziach zwycięzcy ułożyli plat-
formą z desek, po czym ucztowali nań tak dłu-
go, póki nie podusili pokonanych. Czternaście lat 
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później zagony Mongołów sięgnęły księstw ru-
skich. Przez blisko 250 lat Mongołowie zwać będą 
te tereny Urus-ułus, ruską dzielnicą. Przez ten 
czas książęta ruscy jeździć będą na posłucha-
nie do Saraju nad Achtubą, gdzie chan w swej 
łaskawości, będzie nadawał im władze nad zie-
miami ruskimi (tzw. jarłyk), oczekując wierności, 
podatków i spełniania nawet najbardziej okrut-
nych poleceń.  Amerykański historyk Richard 
Pipes wskazuje, iż właśnie ten okres miał wpływ 
na zmiany cywilizacyjne i kulturowe na Rusi, na 
sposób sprawowania władzy. Upokarzani przez 
potomków Dżingis-Chana władcy Rusi centralnej 
i wschodniej przejęli od nich zwyczaj traktowania 
swych księstw jak terenów podbitych, którymi 
zarządza się przez zbiorowy terror. Jak zauważa 
prof. Andrzej Nowak, właśnie wtedy też do ję-
zyka rosyjskiego weszły z mowy najeźdźców ta-
kie słowa jak „dyby”, „knut” czy „kandały” (czyli 
kajdany).

Znów zbłądziłem w dygresje, a tymczasem czas 
wrócić do Ossendowskiego, który po powrocie do 
Polski osiadł w Warszawie oddając się pasji pisa-
nia. I może byłby to już koniec opowieści, gdyby 
nie pewien styczniowy wieczór 1945 roku. Pisarz 
mieszkał już wtedy u znajomych w Żółwinie. Pod 
willę podjechał wojskowy opel, z którego wysiadł 
mężczyzna w mundurze Wermachtu. Przedstawił 
się jako leutnant von Ungern-Stenberg i zażą-
dał widzenia z Ossendowskim. Z długiego wie-
czornego spotkania wedle zachowanej relacji 
niemiecki oficer wyszedł z egzemplarzem „Przez 
kraj ludzi, zwierząt i bogów” w ręku. Jak pisze 
Witold St. Michałowski w książce „Testament ba-
rona”: „Nazajutrz pełen sił witalnych, mimo po-
wtarzających się od pewnego czasu dolegliwości 
żołądkowych pisarz zasłabł. Odwieziono go ry-
chło do szpitala w Grodzisku, gdzie 3 stycznia 
1945 roku życie zakończył”. Wedle innych rela-
cji Ossendowski miał w zwyczaju, z dużym dy-
stansem do siebie, żartować, iż wobec śmierci 
„Krwawego Barona” i mongolskiej przepowiedni 
jeszcze trochę pożyje…

Pozostaje sferą domysłów, co przywiodło 
oficera Wermachtu, który przedstawił się jako 
von Ungern-Stenberg (inne relacje wskazują, 
iż naprawdę nazywał się Dollert). Jedna z teo-
rii mówi, iż pisarz był depozytariuszem infor-
macji o miejscu ukrycia nigdy nie odnalezione-
go skarbu Azjatyckiej Dywizji Konnej. Inna, iż 
była to nieudana próba zwerbowania pisarza, 

jako antykomunisty, wobec nadciągającej Armii 
Czerwonej do kolaboracyjnego rządu w soju-
szu z Niemcami. Próby od początku skazanej na 
niepowodzenie. Kiedy swego czasu książę von 
Hohenlohe, towarzysz Ossendowskiego z daw-
nych polowań w Afryce, wystosował do guber-
natora Generalnej Guberni Hansa Franka prośbę 
o odnalezienie go i udzielenie mu pomocy, pisarz 
miał odpowiedzieć „Mojego życzenia nawet Frank 
nie jest w stanie spełnić. Proszę zrozumieć, je-
stem Polakiem”. 

Tymczasem, gdy do Warszawy wkroczyła 
Armia Czerwona, do Żółwina w poszukiwaniu 
Ossendowskiego przyjechała specjalna grupa 
NKWD. Kiedy dowiedzieli się, że ów umarł, nie 
dając wiary rozkazali rozkopanie jeszcze świeżej 
mogiły, by naocznie przekonać się, że „osobisty 
wróg towarzysza Lenina” nie żyje. Jak na iro-
nię, wiele lat później, w wolnej Polsce, w 2006 
roku, na skutek protestów mieszkańców z tablicy 
pamiątkowej, która zawisła w miejscu zamiesz-
kania pisarza, usunięto „kontrowersyjne” słowo 
„antykomunista”.

Skąd wiem o tym wszystkim? Z książek, które 
czytać warto. Choćby na plaży…

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

Chłodne poranki i niżej za-
wieszone słońce gubiące swą 
barwę na koronach drzew nie-
ubłaganie wieszczą koniec se-
zonu urlopowego. Czas wra-
cać do pracy. Czas wziąć się 
w garść, schłodzić rozmarzo-
ną głowę, zostawić za sobą 
góry, plaże, jeziora, wakacyjne 
szlaki.

„Hej, junacy - hej, 
chłopcy, dziewczęta,
Do roboty!... 
do roboty!...
Jedno hasło jak rozkaz 
pamiętaj:
Do roboty!... 
do roboty!...”

Wiem, wiem, wiem. Choć 
pieśń zwykła czynić pracę 
lżejszą, ta skomponowana 
w 1946 roku przez Władysława 
Szpilmana niekoniecznie. 
Słowa Stanisława Ryszarda 
Dobrowolskiego wybrzmie-
wają w rytmie marsza nie jak 
apel do odbudowy zniszczo-
nej wojenną pożogą stolicy, 
ale zgoła jak nakaz. A prze-
cież miewał Dobrowolski, nim 
po 1945 roku został ofice-
rem politycznym i wstąpił do 
partii, nim na wiecach potę-
piał „wichrzycieli z Radomia 

i Ursusa”, lekkie pióro. Przed 
wojną tworzył poetycką gru-
pę „Kwadryga”. W czasie woj-
ny kreślił słowa takich pe-
rełek jak „Szturmówka” czy 
„Warszawskie dzieci”.

Zresztą, „Do roboty” śpie-
wane choćby półgłosem, miast 
łagodzić szok związany z na-
głym powrotem do pracy, pew-
nie by go jedynie pogłębiało 
wśród towarzyszek i towarzy-
szy niedoli. Równie zaskakują-
ce i zgoła trącące pychą byłoby 
sięganie po wyuczony jeszcze 
w przedszkolu nieśmiertelny 
zaśpiew praczek („Tu lewą mam 
rączkę, tu prawą rączkę mam. 
Jak praczki pracują pokażę ja 
wam”). Mało kto pojąłby pew-
nie i kontekst, i aluzję. Bo też, 
kto dziś pierze ręcznie? Postęp 
techniki wyparł „Praczki” z dzie-
cięcych śpiewników.

Po prawdzie, każda jedna 
próba śpiewu przy pracy uzna-
na byłaby dziś za dziwactwo, 
ekstrawagancję, zgoła coś nie-
stosownego. Tymczasem śpiew 
towarzyszył ludzkim wysiłkom 
od zarania dziejów. Pozwalał 
łapać oddech, ocierać pot za-
lewający oczy, ale i wyzna-
czać właściwy rytm czynności. 
Twórcy zespołu pieśni i tańca 
Mazowsze zasiali w pamięci 
kilku pokoleń „Bandoskę”- sty-
lizowaną skargę pracujących 

na roli („Zachodźże, słonecz-
ko, skoro masz zachodzić, bo 
nas nogi bolą po tym polu cho-
dzić”), ale pracy na roli doty-
kały przede wszystkim pieśni 
żniwne. Etnografowie uważają 
je za jeden z najbardziej ar-
chaicznych gatunków pieśni. 
Śpiewały je zwykle kobiety 
w czasie ciężkiej pracy żę-
cia zbóż sierpem lub podczas 
rwania gryki, stąd częściej niż 
o pieśniach żniwnych, można 
usłyszeć o pieśniach żyta, owsa 
czy gryki. Śpiewano schylając 
się po kłosy, śpiewano podczas 
posiłku na polu. Śpiewano o sa-
mej pracy, ale często piosenki 
sięgały tematyki miłosnej, ro-
dzinnej, czy zgoła humory-
stycznej, wywyższające własne 
żniwiarki i wyśmiewające te 
pracujące na innych polach. 

Za wielką wodą na polach 
bawełny i kukurydzy w połowie 
XIX stulecia rodziły się inne pie-
śni pracy. Afrykańscy niewolni-
cy dawali upust swym uczuciom 
w pełnych skargi i melancho-
lii tzw. moans, co zwykło się 
tłumaczyć, jako zawodzenia 
i field hollers, czyli zawołaniach 
plantacyjnych. Łączył owe pie-
śni pochodzący z afrykańskich 
pieśni rolniczych format zawo-
łania i odpowiedzi (call and re-
sponse), w którym prowadzący 
śpiew improwizował kolejne 

PIEŚNI
PRACY

zwrotki, zaś reszta pracujących 
odpowiadała stałym refrenem. 
Ich rytm nawiązywał do ryt-
mu zakazanego na plantacjach 
afrykańskiego bębna, poma-
gał synchronizować wspólnie 
wykonywane czynności. Efekt 
koordynacji jeszcze bardziej 
niż na plantacjach okazywał 
się użyteczny podczas układa-
nia linii kolejowej. Prowadziło 
to do wykształcenia się szcze-
gólnego gatunku pieśni „młot-
kowych” (hammer songs) na-
wiązujących do rytmu wbijania 
gwoździ w podkłady kolejowe, 
ale również np. ułatwiających 
zespołom pracowników wła-
ściwe wyrównanie układanych 
szyn. Co ciekawe wiele z nich 
nawiązywało do legendy Johna 
Henry’ego, który podczas bu-
dowy tunelu kolejowego wyku-
wał młotem w skale otwory na 
materiały wybuchowe. Czynił 
to ponoć tak umiejętnie, iż sta-
nął do pojedynku z maszyną 
parową. Zwycięstwo w owym 
wyścigu przepłacił śmiercią 
z wyczerpania. Nęcąca aneg-
dota, która wszakże nie skłoni 
dziś nikogo, by z głębi piersi 
zaintonować wersy „Railroad 
Worksong”.

W zapomnienie odeszły 
pieśni pasterskie (do tych na-
leżałoby pewnie zaliczyć rów-
nież tradycyjne XIX wieczne 
pieśni kowbojów, jak „Streets 
Of Laredo”), czy pieśni tkac-
kie. Te drugie popularne były 
przed laty w Szkocji. W języ-
ku gaelickim śpiewały je ko-
biety przy wyrabianiu tweedu, 
wykorzystując znany nam już 
schemat zaśpiewu i odpowie-
dzi. Zrazu powolne melodie, 
z czasem przyśpieszały nadając 
pożądany rytm wspólnych ude-
rzeń podczas czynności zmięk-
czania wełny. Dla postronnego 

obserwatora owa czynność 
przy wtórze „waulking songs” 
przybierała formę niezwykłej 
formy rozkołysanego zespoło-
wego tańca, o ile można mówić 
o tańcu, za blatem drewniane-
go stołu. 

Łagodniej obszedł się czas 
z pieśniami ułatwiającymi 
pracę na morzu. Mają szanty 
swoich amatorów do dzisiaj. 
Nie towarzyszą już co prawda 
rwaniu kotwicy, wciąganiu ża-
gli czy pracy przy pompach. 
Śpiewane są raczej dla rezonu 
i… z zamiłowania do samego 
śpiewu. XVIII i XIX stulecia, 
czasy gorączki złota czy her-
bacianych kliprów zostawiły 
wielkie bogactwo pieśni mocno 
zróżnicowanych pod względem 
tempa czy podziałów rytmicz-
nych w zależności od czynno-
ści, którym miały towarzyszyć. 
Szanty fałowe, kabestanowe, 
kotwiczne czy pompowe różniły 
się nadto długością wersów czy 
ilością zwrotek dostosowanych 
do czasu trwania planowanych 
prac. Ich wartość dla ciężkiej 
pracy na morzu podkreślało 
angielskie powiedzenie „A song 
is ten men on the rope”, czyli 
pieśń jest tyle warta, co dzie-
sięciu ludzi przy linie. Szantom 
towarzyszyły pieśni kubryku 
i pieśni mesy śpiewane w chwi-
lach wolnych od pracy. 

Pokrewnym do szant ga-
tunkiem były pełne melan-
cholii pieśni regulujące tempo 
niewolniczej pracy wioślarzy, 
czy rodzime, zapomniane dziś 
pieśni flisaków.  Co ciekawe, 
może najpiękniejsza z nich, 
choć często uchodzi za pieśń 
ludową, wyszła spod piór zawo-
dowych autorów, Władysława 
Daniłowskiego i Stanisława 
Biernackiego.

„Czy to w dzień, czy 
o zachodzie, 
zmieszana z pluskiem 
fal 
leci nasza pieśń 
po wodzie, 
niesiona wichrem 
w dal.”

Dużo w niej słowiańskiej no-
stalgii i tęsknoty, bezkresu wod-
nego szlaku, ale i ona niestety 
powoli odchodzi w niepamięć. 
Powie ktoś, wymierają stare 
zawody, wymierają towarzy-
szące im pieśni. Ale powód jest 
prostszy – przestaliśmy śpie-
wać. Zawiłość melodyki współ-
czesnych utworów (bo przecież 
nie piosenek) nie skłania do 
wokalnych popisów, więc miast 
śpiewać, słuchamy. To zresztą 
nie tylko polska przypadłość. 

W 2001 rok ekspedycja ame-
rykańskich paleontologów pod 
przewodnictwem prof. Scotta 
Sampsona z Uniwersytetu 
w Utah poszukując na 
Madagaskarze szczątków di-
nozaurów umilała sobie czas 
słuchając muzyki. Traf chciał, 
iż kiedy wybrzmiewały piosenki 
Marka Knopflera, wyspa odkry-
wała przez nimi liczące sobie 
70 milionów lat kości niewiel-
kiego gada. Postanowili tedy 
nadać mu imię Masiakasaurus 
knopfleri, co tłumaczyć można, 
jako złośliwy jaszczur Knopflera 
(„masiaka” to malagaskie sło-
wo oznaczające kogoś złośli-
wego, zaś greckie słowo „sau-
rus” to określenia jaszczurki). 
Zachwycony Knopfler z właści-
wym sobie poczuciem humoru 
miał odpowiedzieć, iż nie jest 
co prawda w najmniejszym 
stopniu złośliwy, ale fakt, iż pa-
tronuje dinozaurowi, jest jak 
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najbardziej trafny. 
Opierając się na prasowych 

doniesieniach nie sposób usta-
lić, która ze słuchanych piose-
nek inspirowała ich najbardziej. 
Niektórzy, drogą oczywi-
stych skojarzeń, wskazują na 
„Cannibals” pochodzącą z wy-
danego w 1996 roku pierwsze-
go solowego albumu Knopflera 
„Golden Heart”. Skoczna, pi-
sana w rytmie cajun melodia, 
okraszona rozczulającym tek-
stem o rodzicielstwie.

„Ciągnie huragan 
nad Louisianę 
Mały chłopiec wspina 
się po schodkach,
Ludzie zbierają się 
przy wałach 
przeciwpowodzio-
wych, 
Mały chłopiec odma-
wia swoje modlitwy
Inny zaspany maluch 
uśmiecha się do taty
I prosi o swojego 
żołnierza G.J. Joe.
Tatuś tuli go dając ca-

łusa w podbródek
I mówi: 
„moje maleństwo, tak 
bardzo cię kocham”
[…]
A teraz już kładź się 
i nie wychodź z łóżka,
„karaluchy pod 
poduchy”.
Czas już spać a nie 
biegać do toalety,
Zbudzę Cię o skoro 
świt.
Tymczasem synoptyk 
w radio obwieścił
Iż huragan stracił 
na sile
Synek tatusia skakał 
z radości
I rozśpiewał się kiedy 
nastał świt”

Dlaczego napisałem 
o oczywistych skojarzeniach? 
Wszystko za sprawę dziecię-
cego refrenu łamiącego melo-
dię opartą o motyw „Promised 
Land” Chucka Berry’ego. 

„Tatusiu, czy on jest 
dobry czy zły?
Tatusiu, czy mogę 
dostać dinozaura?
 ...dawno, daw-
no temu byli sobie 
ludożercy
Ale dziś ich już 
nie ma...”

Jak wspominał Mark 
Knopfler, będąc dzieckiem obu-
dził się kiedyś w środku nocy 
przestraszony snem o ludo-
żercach. Tato uspokoił go sło-
wami wieńczącymi refren pio-
senki. A dinozaur, zapytacie? 
Dinozaura dostał przeszło 
czterdzieści lat później.

Powieść zwierciadło, w którym przychodzi się przejrzeć. Zwierciadło cięte i szlifowane w kryszta-
le przeczystej polszczyzny. Wreszcie, pomyślałem. Wreszcie czytając nie odnajdywałem fałszywych 
tonów. Wreszcie czułem instynktownie, że tak było, że tak być mogło. Nareszcie autor osadzając 
opowieść w czasach, do których nikt z nas sięgnąć pamięcią nie może, na siłę nie uwspółcześnia 
swych bohaterów. Tak wiele razy czytając, zda się pośpiesznie pisane powieści, odkrywałem ku swe-
mu rozczarowaniu, iż ten, kto sięgał po pióro w istocie nie rozumie swych bohaterów, obce są mu ich 
intencje, ich świat, który przeminął. Nie tym razem. 

A przecież nie łatwa to była lektura, bo dając się ponieść opowieści o losach Konstantego, dziedzi-
ca dworu nad Zbruczem nie raz walczyłem z irytacją wobec jego postępków, mówiąc sobie – nie, nie 
tak. I znów pełen fascynacji zapadałem w ten świat kreślony przez Wiesława Helaka w pełnych głę-
bokiej symboliki obrazach. Oto Zbrucz, rzeka graniczna oddzielająca dwa zabory, rosyjski po upadku 
powstania styczniowego knutem i katorgą znaczony i austriacki, na pozór łagodniejszy ze zdradliwą 
autonomią i asymilacją. Ten pierwszy to złowrogi obraz kozackiego patrolu po drugiej stronie rzeki 
i esauł z wyzywającym okrzykiem „Zdies’ Rassieja”, ten drugi to scena prezentacji carowi Mikołajowi 
II szambelanów dworu Franciszka Józefa, kiedy Konstanty zwie siebie obywatelem świata i sam przed 
sobą zdziwiony rzecze „Ja nie jestem Polakiem u dworu…”. 

Kształcony w Wiedniu, rozkochany w malarstwie, zafascynowany światem nie potrafi się odnaleźć 
w rodzinnym domu. Buntuje się przeciw tradycji i obowiązkom uosabianym przez ojca. Ta ziemia 
dlań to ledwie „błoto i kurz”, „kurz i pył, nie złoto”, na przekór rodzicielowi, który zwykł mawiać „Siej 
w błoto a plon stukrotny zbierzesz”. Ruszy tedy szukając swego szczęścia na dwór cesarski, dwór któ-
ry nigdy naprawdę go nie zaakceptuje, wyniesie, zawróci w głowie a potem poniży. I zda się będzie 
to dopiero początek historii Konstantego. Dojrzewamy tedy razem z nim zbierając kolejne bolesne 
doświadczenia, brzemię niemal hiobowe. Dorastamy do synostwa, do miłości, do rodzicielstwa, od-
powiedzialności za siebie i innych. Dochodzimy znaczenia słów, bo słowo ma tu wagę szczególną. Bo 
zda się nie ma tu słów przypadkowych. Bo jeśli z ust czyichś padają, są znakiem, są drogowskazem. 
Przeglądamy się w nich, choćby słuchając tych pierwszych wypowiedzianych do Konstantego przez 
Anastazję – „Pan zawsze myśli o sobie tylko… prawda?”.

Czy wszystkie z nich pojmiemy właściwie? Jak wiele z nich zapamiętamy? Może znajdziemy w nich 
odpowiedź? Ja czytając „Nad Zbruczem” raz pierwszy zwróciłem uwagę na słowa umiłowanej przez 
Konstantego Anastazji o istocie wyboru, a może raczej powołania „„A każdy z wezwanych jest cząst-
ką, którą On nie może zastąpić nikim innym, toteż wybranym się jest raz na zawsze i każdy z wy-
branych ma swoje miejsce raz na zawsze, jak skrzypek, wiolonczelista, czy bas w orkiestrze, i każdy 
gra to, co mu przeznaczone… inaczej nie byłoby melodii i wszystko uległoby zniszczeniu, nie byłoby 
przeszłości i przyszłości, a czas obecny stałby się bezrozumnym chaosem”.

Bez wątpienia powieść, którą trzeba przeczytać. Nie myli się Krzysztof Masłoń pisząc, iż jej autor 
przywraca wielkość rodzimej literatury, zda się bezpowrotnie utraconą. 

Warto przeczytać
Wiesław Helak   

„Nad Zbruczem” 

Wydawnictwo Arcana. 2017.

RECENZJA   ADAM PRZYSTUPA
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Działaczy sportowych zasiadających w gre-
miach szczebla tak wysokiego, iż trudno sięgnąć 
tam wzrokiem, zwykła przepełniać chęć pozosta-
wienia po sobie śladu dla potomnych. Ci z nich, 
którzy sami rywalizowali na boisku, torze, rzutni, 
ringu, macie czy bieżni z reguły podchodzą do 
tych pokus z dystansem. Gorzej ma się sprawa 
z działaczami „z zawodu”. Ci zwykli im ulegać. 
Ulegać równie często jak lobbystom, zwłaszcza 
medialnym. Mnożą się tedy zmiany przepisów, 
reguł od wieków utartych i znanych. Przeciętny 
widz poczyna gubić się w ich gęstwinie. Ba, 
bywa, iż zdezorientowani są sami zawodnicy. 

Myliłby się ten, kto by sądził, iż to specyfika 
naszych zagonionych, zapędzonych czasów. Jeśli 
spojrzymy, choćby na program igrzysk olimpij-
skich, dostrzeżemy, iż zmienia się on nieustan-
nie. Są rzecz jasna pewne dyscypliny stanowią-
ce kościec największego sportowego święta, 
ale inne zrazu goszczą nań, zrazu je opusz-
czają. Za sprawą Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego na przyszłorocznych igrzyskach 
w Tokio, zaskoczą nas swoją obecnością sztafety 
mieszane (męsko-żeński) m.in. w lekkiej atle-
tyce, pływaniu, czy triathlonie, oraz nowe dys-
cypliny takie jak  karate, skateboarding, surfing 
oraz wspinaczka sportowa. Szansę powrotu do 
programu igrzysk mają dostać baseball i softball, 
a w ostatniej chwili swą obecność w nim urato-
wały zapasy. 

Mnogość dyscyplin olimpijskich sprawia, iż 
nawet nie dostrzegamy tych mniej znanych, 
zgoła egzotycznych. Spróbujmy więc przypo-
mnieć te, które przed laty rozpalały wyobraźnię 
kibiców, dziś zaś giną w otchłaniach niepamięci. 
Z rozmysłem pomijamy takie konkurencje jak 
golf, krykiet czy polo, bo choć próżno dziś szukać 
ich w programie igrzysk, wciąż mają swych wier-
nych admiratorów.

 
Jeu de paume – Choć tenis ziemny pojawił 

się już w programie pierwszych nowożytnych 
igrzysk olimpijskich w 1896 roku w Atenach, dwa-
naście lat później podczas igrzysk w Londynie, 
zgromadzona publiczność mogła obserwować 
zawodników rywalizujących w jeu de paume – 
grze uważanej za jego protoplastę. Jeu de pau-
me zrodziło się we Francji, gdzie producenci pi-
łek i rakiet posiadali własny cech rzemieślniczy. 
Angielski dworzanin, pisarz i podróżnik Robert 
Dallington zanotował w 1598 roku podczas po-
dróży po Francji, iż „kraj ten pokryty jest salami 
do gry w piłkę. Jest ich nawet więcej niż kościo-
łów. Ci Francuzi rodzą się z rakietami w ręku”. 
Grano na powietrzu, jak i w salach. Jedna z nich, 
służąca do gry rodzinnie królewskiej w Wersalu, 
przeszła do historii Francji. Tam w 20 czerwca 
1789 roku deputowani Stanu Trzeciego, nie-
wpuszczeni na dotychczasową salę obrad, złożyli 
przysięgę uwiecznioną na obrazie Jacques-Louis 

ZAPOMNIANE
DYSCYPLINY              ADAM PRZYSTUPA

Davida. Przysięgę, która dała zaczyn do rewo-
lucyjnych rozruchów. Początkowo grano bez 
użycia rakiet, odbijając piłkę dłonią przez siat-
kę. Grając w sali, piłka odbita od jej ścian pozo-
stawała nadal w grze. W 1908 roku w Londynie 
zawody rozgrywano w hali o wymiarach 28,5 x 
9,5 m. Jedenastu zawodników z Wielkiej Brytanii 
i Stanów Zjednoczonych rywalizowało w spotka-
niach rozgrywanych do trzech wygranych setów, 
każdy na podobieństwo tenisa do sześciu wy-
granych gemów. Złoty medal olimpijski zdobył 
Amerykanin Jay Gould II, który w finale, w trzech 
setach (6:5, 6:4. 6:4) pokonał Brytyjczyka 
Eustachego Milesa. 

Krokiet i roque – Większości naszych roda-
ków słowo krokiet kojarzy się z potrawą w posta-
ci zapiekanego naleśnika z farszem. Wyjątek sta-
nowią być może czytelnicy i czytelniczki „Przygód 
Alicji w Krainie Czarów”, gdzie Lewis Caroll wspo-
mina o grze Księżnej z Królowa w krokieta, lub 
miłośnicy malarstwa Leona Wyczółkowskiego, 
który trzykrotnie na swych obrazach uwieczniał 
wykwintnie ubrane panie spędzające czas na tej 
zabawie.  Jest krokiet bowiem grą polegającą 
na przetoczeniu kuli przy pomocy drewnianego 
młotka przez zestaw sześciu bramek. Zawodnicy 
grają naprzemiennie. Dopuszczalne jest utrud-
nianie gry przeciwnikowi poprzez wybijanie swo-
ją kulą jego kuli. Końcowym elementem gry jest 
skierowanie kuli na środek boiska po przejściu 
ostatniej bramki i uderzenie kulą o kołek zwany 
peg. Za uderzenie w peg w tym momencie otrzy-
muje się punkt. Uderzenie kulą w kołek przed 
przejściem wszystkich bramek oznacza utratę 
zdobytych punktów w danej rundzie. Krokiet 
zagościł na Igrzyskach Olimpijskich tylko raz 
w 1900 roku w Paryżu. W zawodach rozegranych 
w Lasku Bulońskim w trzech konkurencjach (gra 
pojedyncza jedną piłką, gra pojedyńcza dwoma 
piłkami, gra podwójna) rywalizowało 7 mężczyzn 
i 3 kobiety, reprezentujący Francję i Belgię. 
Wszystkie medale przypadły Francuzom. W grze 
podwójnej wobec zgłoszenia się tylko jednego 
duetu, złotym medal olimpijski przyznano nie 
rozgrywając konkurencji.  Cztery lata później 
na igrzyskach w St. Louis, miast krokieta roz-
grywano turniej w roque, czyli jego zamorskiej 
odmianie (pomysłowi Amerykanie ledwie kilka 
lat wcześniej utrącili z brytyjskiej nazwy pierw-
szą i ostatnią literkę). Na boisku o glinianej 

nawierzchni rywalizowało jedynie czterech re-
prezentantów gospodarzy, z których najlepszym 
okazał się Charles Jacobus.

Lacrosse – Niektórzy powiadają, iż lacrosse 
to najstarszy sport Ameryki Północnej. Grali weń 
jej rdzenni mieszkańcy, wprawiając w zadziwie-
nie przybyszów z Europy. Po preriowych boiskach 
za piłką wykonaną ze skóry jelenia uganiały się 
z kijami zespoły złożone z kilkuset zawodników. 
Jej współczesna nazwa pochodzi z języka fran-
cuskiego (la crosse – zakrzywiony kij), ale w na-
rzeczu Czirokezów czy Mohawków nazywano ją 
„małą wojną”. Trwająca od świtu do zmierzchu 
rywalizacja przygotowywała młodych wojowni-
ków do wojennych wypraw. Czasem gra zmie-
niała się w prawdziwą wojnę, jak w 1763 roku 
podczas powstania Pontiaca, gdy Odżibwejowie 
rozgrywając pod murami Fortu Michilimackinac 
mecz lacrosse wywabili jego zaciekawionych 
obrońców a następnie zdobyli umocnioną pla-
cówkę. Współcześnie lacrosse to rywalizacja 
dwóch dziesięcioosobowych drużyn starających 
się wbić przy pomocy rakiety piłkę do bramki 
przeciwnika. Dyscyplina zagościła na igrzyskach 
olimpijskich tylko raz – w 1904 roku w S. Louis. 
Wystartowały tylko trzy zespoły. Złoto zdobyli 
Kanadyjczycy z zespołu Shamrock Lacrosse, sre-
bro gospodarze reprezentowani przez St. Louis 
Amateur Athletic Association, zaś brąz drugi 
zespół kanadyjski złożony z Indian plemienia 
Mohawk.

Pelota – Pelota to narodowy sport Basków, 
w swych zasadach bardzo zbliżony do squasha. 
Mecz Peloty rozgrywany jest na długim, prosto-
kątnym boisku o wymiarach około 55 metrów 
na 15 metrów otoczonym z trzech stron beto-
nową ścianą. Gra polega na wyrzucaniu piłeczki 
w kierunku frontowej ściany przy użyciu rakiety 
wykonanej z wikliny. Piłka po odbiciu od ściany 
tylko raz może dotknąć boiska nim zostanie zła-
pana w rakietę, na podobieństwo chwytu piłki 
basebollowej rękawicą. Gumowa piłka wyrzuco-
na z rakiety osiągać może prędkość równą 300 
km/h. Podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu 
w 1900 roku do rywalizacji zgłosiły się tylko dwie 
ekipy. Po złoty medal sięgnęli Hiszpanie (José 
de Amézola i Francisco Villota) pokonując ze-
spół Francuski. Pelota powracała dwukrotnie na 
igrzyska jako dyscyplina pokazowa, w 1968 roku 
w Meksyku i w 1992 roku w Barcelonie.
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Pływanie z przeszkodami – O tej konku-
rencji słyszało pewnie niewiele osób. Wyścig 
pływacki z przeszkodami na dystansie 200 m 
rozegrano jeden jedyny raz na II Igrzyskach 
Olimpijskich w Paryżu w roku 1900. Podczas ry-
walizacji odbywającej się na Sekwanie między 
mostami Courbevoie i Asnières zawodnicy mu-
sieli pokonać trzy przeszkody: przepłynąć pod 
poprzecznie ułożonym drągiem, przebiec po rzę-
dzie łodzi i wreszcie  przepłynąć pod kolejnym 
rzędem łodzi. Do konkurencji zgłosiło się 12 za-
wodników z Wielkiej Brytanii, Australii, Stanów 
Zjednoczonych, Francji i Austrii. Rozegrano 
więc trzy wyścigi półfinałowe i finał, w którym 
zwyciężył reprezentujący Australię Frederick 
Lane (mistrz olimpijski na klasycznym dystan-
sie 200m). Warto w tym miejscu przypomnieć, 
iż inną nietypową dyscypliną pływacką rozegra-
ną jeden, jedyny raz na pierwszych Igrzyskach 
Olimpijskich w Atenach w 1896 roku był wyścig 
na 100 metrów dla żeglarzy. Mogli brać w nim 
udział tylko marynarze greckiej marynarki wo-
jennej. Siłą rzeczy Grecy zgarnęli w tej prze-
dziwnej i wyjątkowej konkurencji komplet olim-
pijskich medali. 

Przeciąganie liny – Choć przeciąganie liny 
wydaje się rozrywką rodem z letnich festynów, 
przez wiele lat stanowiło szanowaną dyscyplinę 
olimpijską. Zadaniem zespołu jest przeciągnię-
cie liny wraz przeciwnikami przez linię środkową. 
Linę wolno trzymać rękoma tak by znajdowała 
się między ramieniem a tułowiem. Jedynie za-
wodnik kotwiczący ustawiony na końcu może się 
nią opleść przez plecy i drugie ramię. Zakazane 
jest siadanie na ziemi, jak również opuszczanie 
łokci poniżej kolan. Dziś za linę o grubości 10 cm 
i długości 33 m chwytają ośmioosobowe zespoły 
(warto wiedzieć, iż w VIII wieku w Chinach z liną 
o długości 167 metrów mierzyły się 500 osobo-
we drużyny). W roku 1900 w Paryżu rywalizo-
wały zespoły złożone z sześciu zawodników. Ich 
składy rekrutowały się z przedstawicieli innych 
olimpijskich dyscyplin siłowych. Byli więc wśród 
nich rugbiści, a przede wszystkim lekkoatletyczni 
miotacze. Ta okoliczność sprawiła, iż ze wzglę-
du na kolizję terminów z zawodów wycofał się 
zespół Stanów Zjednoczonych. W terminie od-
wołanego meczu z Francją jego trzech zawodni-
ków zgarnęło komplet medali w konkursie rzutu 

młotem. W tej sytuacji rozegrano dwumecz mię-
dzy Francją a zespołem złożonym z reprezentan-
tów Szwecji i Danii. Niespodziewanie zwycięży-
li Skandynawowie, których szeregi w ostatniej 
chwili zasilił zastępując kontuzjowanego za-
wodnika, dziennikarz duńskiej gazety Politiken.  
W 1904 roku w St. Louis komplet medali przy-
padł zespołom gospodarzy. Podobnie było czte-
ry lata później w Londynie, gdzie rywalizowały 
już zespoły ośmioosobowe – zwyciężył zespół 
Londyńskiej Policji. Od tej pory po złoto sięgali 
już tylko stróże prawa. W 1912 roku triumfował 
reprezentujący Szwecję zespół Sztoholmskiej 
policji, w roku 1920 ponownie na najwyższym 
podium stanęli reprezentanci Wielkiej Brytanii. 
W Antwerpii zakończyła się olimpijska przygo-
da z przeciąganiem liny - dyscypliną siłową, ale 
przede wszystkim techniczną, której nierozważ-
ne praktykowanie może doprowadzić do tragedii. 
Próbę bicia rekordu Guinnessa w 1978 roku przez 
2300 uczniów z Pensylwanii kilku z nich przepła-
ciło utratą palców, zaś w 1995 roku w niemiec-
kim Westernohe  w wyniku pęknięcia liny zginęły 
dwie osoby. 

Rackets – Kolejną po pelocie grą polegają-
cą na odbijaniu piłki o ścianę, która zagościła na 
igrzyskach olimpijskich, było rackets, uważana 
za pramatkę squasha. Wymyślono ją na dzie-
dzińcach osiemnastowiecznych londyńskich wię-
zień, nic więc dziwnego, iż właśnie w 1908 roku 
w stolicy Wielkiej Brytanii rywalizowano o me-
dale. Zadaniem graczy poruszających się po za-
mkniętym czterema ścianami boisku był odbija-
nie piłki o czołową ścianę powyżej zawieszonej 
nań deski o wysokości 67 cm. Piłka po odbiciu 
przeciwnika tylko raz mogła odbić się o kamien-
ną płytę boiska, w grze uczestniczyły natomiast 
pozostałe jego trzy ściany. W szranki olimpijskiej 
rywalizacji stanęli tylko reprezentanci gospoda-
rzy. W grze pojedynczej zwyciężył Evan Noel, 
w grze podwójnej para Vane Pennell - John Jacob 
Astor.

Rzut 56-funtowym ciężarem – 
Przywykliśmy, iż stając w lekkoatletycznej rzut-
ni  sportowcy mierzą swe siły rzucając dyskiem, 
młotem czy pchając kulą. Tymczasem u zarania 
nowożytnych igrzysk olimpijskich dwukrotnie ry-
walizowano w konkurencji polegającej na rzucie 
ciężarem ważącym 56 funtów, czyli 25,40 kg. 

Stanowiło to nie lada wyzwanie, zważywszy, iż 
współcześnie używany na rzutni młot waży 7,26 
kg w przypadku mężczyzn i 4 kg w przypadku 
kobiet. Kulisty ciężar wyposażony w przyspa-
wane metalowe ucho rzucano techniką obroto-
wą podobną do rzutu dyskiem czy młotem. Po 
raz pierwszy rzut ciężarkiem rozegrano w 1904 
roku na igrzyskach w Saint Louis, co nie po-
winno dziwić, gdyż do dziś jest to w Stanach 
Zjednoczonych niezwykle popularna konkuren-
cja sportów siłowych. Tyle tylko, iż współcześnie 
zawodnicy rzucają zwykle ciężarami o wadzie 35 
funtów. Korzeni tej konkurencji szukać wska-
że należy w Szkocji i Irlandii, gdzie popularne 
są rzuty podobnymi ciężarami na odległość i… 
wzwyż. Wróćmy jednak na areny olimpijskie. 
W Saint Louis zwyciężył Kanadyjczyk Étienne 
Desmarteau.  Złoty medal osiągnął rzucają cię-
żar na odległość 10,46 metrów, co wystarczyło 
do pokonanie nowojorskiego policjanta Johna 
Flanagana, największego specjalistę w tej kon-
kurencji a jednocześnie trzykrotnego mistrza 
olimpijskiego w rzucie młotem (1900, 1904, 
1908). Desmarteau również pracował w poli-
cji, ale tylko do czasu igrzysk. Jego przełożeni 
z Montrealu nie byli na tyle wyrozumiali, by wy-
baczyć mu porzucenie służby na czas igrzysk. 
On zaś zdawał się nie mieć wyboru, kiedy od-
mówiono mu urlopu. Po raz drugi i ostatni rzut 
56-funtowym ciężarem pojawił się na igrzyskach 
olimpijskich w Antwerpii w 1920 roku. Zwyciężył 
Amerykanin Patrick McDonald (11,265) przed 
swoim rodakiem Patrickiem Rayanem i Szwedem 
Carlem Johanem Lindem. Był to drugi złoty medal 
olimpijski McDonalda. Pierwszy zdobył w 1912r. 
w Sztokholmie w pchnięciu kulą. Gdy zdobywał 
medal w Antwerpii miał 42 lata i do dziś pozo-
staje najstarszym złotym medalistą olimpijskim. 
Warto wspomnieć, iż na tych samych igrzyskach 
najstarszym medalistą w historii został Szwed 
Oscar Swahn. 72-latek zdobył srebrny medal 
w strzelectwie.

Skoki do wody na odległość – Dziś w przy-
padku skoków do wody sędziowie oceniają w ska-
li punktowej wykonanie i trudność techniczną 
oddanych skoków. Podczas Igrzysk Olimpijskich 
w Saint Louis w 1904 obok klasycznych skoków 
do wody rozegrano konkurencję, w których oce-
niano długość skoku. Zawodnicy skakali do wody 
z pozycji stojącej ze słupka. Oceniano odległość 

jaką po skoku zdołał przepłynąć pływak wyłącz-
nie siłą rozpędu w ciągu minuty lub do momen-
tu wynurzenia. W zawodach wzięło udział pię-
ciu zawodników. Wszyscy reprezentowali Stany 
Zjednoczone. Zwycięzca William Dickey osiągnął 
wynik 19,05 m.

Skoki z miejsca – Te niepozorne zgoła kon-
kurencje lekkoatletyczne polegająca na oddawa-
niu z miejsca skoków w dal czy wzwyż, warte 
są opisania choćby z powodu zawodnika, który 
zdominował je w latach 1900-1908 w sposób 
absolutny. Raymond Clarence „Ray” Ewry uro-
dził się w 1873 roku w  Lafayette w Stanach 
Zjednoczonych. Kiedy w dzieciństwie w wieku 
5 lat zachorował na polio i wylądował na wózku 
inwalidzkim, nie sposób było uwierzyć, iż w przy-
szłości może stać się jednym z największych 
sportowców wszechczasów. Diagnoza lekarzy 
wskazywała, iż ze względu na paraliż pozostanie 
przykuty do wózka przez całe swe życie. Ray miał 
jednak za nic przepowiednie lekarzy. Dzięki in-
tensywnym i regularnym ćwiczeniom fizycznym 

Stanisława Walasiewiczówna 

w skoku w dal z miejsca. 1938 r.
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wstał z wózka i w wieku 20 lat ponownie na-
uczył się samodzielnie chodzić. Podczas studiów 
na Uniwersytecie Purdue był kapitanem druży-
ny lekkoatletycznej, grał też w football. W roku 
1897 zaczął trenować w New York Athletic Club 
skoki z miejsca. Po raz pierwszy rozgrywano je 
na igrzyskach olimpijskich w 1900 rok w Paryżu. 
Ray Ewery zdominował te zawody zdobywając 
trzy złotem medale: w skoku w dal z miejsca 
z wynikiem 3,21m, w skoku wzwyż z miejsca 
z wynikiem 165,5 cm i trójskoku z miejsca z wy-
nikiem 10,58m. Kto dziś, wyrażałby się z lekce-
ważeniem o tych próbach, niech sam zmierzy się 
z tymi wynikami. Wyskakane przez Ewrego na 
kolejnych igrzyskach w St. Louis w 1904 roku 
3,47 m w dal, do dziś pozostaje niepobitym re-
kordem świata. Na tych igrzyskach Ray obronił 
wszystkie trzy złote medale olimpijskie. Cztery 
lata później w Londynie do swojej złotej kolek-
cji dołożył kolejnej dwa medale w skok w dal 
i wzwyż z miejsca. Miałby pewnie i trzeci, ale or-
ganizatorzy usunęli z programu igrzysk trójskok 
z miejsca. Jego osiem złotych medali olimpijskich 
pozostawało niepobitym wyczynem przez 100 lat 
i 23 dni, aż do sierpnia 2008, kiedy to swe seryj-
ne tryumfy świecił inny amerykański sportowiec, 
pływak M Michaela Phelps. Niestety Raymond 
Ewery nie wystartował podczas igrzysk olim-
pijskich w Sztokholmie w 1912 roku , kiedy po 
raz ostatni rozgrywano skoki z miejsca. Najdalej 
w dal skoczył Grek Konstantinos Tsiklitiras, zaś 
wzwyż rodak Ewerego Platt Adams. Warto rów-
nież wspomnieć, iż do Raymonda Ewryego nale-
ży jeden z dziwniejszych rekordów – skok w dal… 
do tyłu na odległość 2,87 m.

Wspinaczka po linie – Przegląd zapomnia-
nych dyscyplin olimpijskich kończymy konku-
rencją znaną ze szkolnych sal gimnastycznych. 
Tyle tylko, iż zapewne żaden z uczniów i niewielu 
z nauczycieli zdaje sobie sprawę, iż wspinając się 
po linie można było przed laty sięgać po meda-
le. Na igrzyskach wspinanie po linie pojawiło się 
jako konkurencja gimnastyczna już w 1896 roku 
w Atenach. Zawodnicy pięli się na szczyt zawie-
szonej na ramie 14 metrowej liny, co samo w so-
bie mówi nam niewiele, ale jeśli uświadomimy 
sobie, iż oznacza to próbę wejścia na czwarte pię-
tro wieżowca, bez zabezpieczeń, budzi szacunek. 
Oceniano styl wspinania (ideałem było wspinanie 
z pozycji siedzącej na samych rękach, z zachowa-
niem pozycji L) oraz czas. W Atenach tylko dwóm 

zawodnikom udało się osiągnąć cel. Zwycięzcy 
Grekowi Nikolaosowi Andriakopoulosowi zajęło 
to 23,4 sekundy. Cztery lata później na II igrzy-
skach olimpijskich w Paryżu, wspinanie po linie 
długości 6 metrów było jedynie jedną z konku-
rencji wieloboju gimnastycznego (podobnie jak 
w 1908r. w Londynie), ale w 1904 roku w St. 
Louis na uczestników rywalizacji czekały ponow-
nie medale olimpijskie. Każdy z zawodników miał 
trzy próby wspinaczki po linie o długości 7,62 
m. O zwycięstwie decydował najlepszy czas. Po 
złoto sięgnął Amerykanin George Eyser osiąga-
jąc czas 7 sekund. Zapomniany dziś sportowiec, 
zdobył na tych igrzyskach sześć medali olimpij-
skich w konkurencjach gimnastycznych: trzy zło-
te, dwa srebrne i jeden brązowy. Ale nie ilość 
medali imponuje w jego przypadku najbardziej, 
a fakt, iż stawał do rywalizacji jako osoba nie-
pełnosprawna z drewnianą protezą jednej z nóg, 
którą w młodości  utracił w wypadku kolejo-
wym. Na kolejną medalową rywalizację czekać 
trzeba było aż do 1924 roku, kiedy uczestnicy 
igrzysk spotkali się w Paryżu. Zwyciężył repre-
zentant Czechosłowacji Bedřich Šupčík. Po raz 
ostatni wspinaczka po linie znalazła się w pro-
gramie igrzysk olimpijskich w 1932 roku w Los 
Angeles. Konkurencję zdominowali gospodarze, 
a po złoto sięgnął absolwent Akademii Marynarki 
Wojennej w Annopolis, Raymond „Benny” Bass. 
W czasie II wojny światowej Bass dowodził okrę-
tami podwodnymi, w tym grupą 12 jednostek 
tzw. „Benny’s Peacemakers” która po kapitulacji 
Japonii wpłynęła do Zatoki Tokijskiej. W mary-
narce dosłużył się stopnia kontradmirała. 
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Szliśmy od pociągu, piechotą od Gródka
Władysławów, Tulniki, szosą do Siemienia
Mgła po polach się snuła, noc stała cichutka
Październik ponad drogą w listopad się zmieniał

Wiatr, który za widna sny strzępił obłokom
O zmierzchu nieco ucichł, było ciepło, za to
Ciemna owa droga, że choć wykol oko
Lecz i ona nie straszna gdy wędrujesz z tatą

Przy drodze był cmentarz, więc strach natarczywy
Próbował w pierś się wrazić, tato wzrok mój śledził
I rzekł mi bym się nie bał, jeśli już to żywych
Tu jeśli nie rodzina to pewnie sąsiedzi

I dreptaliśmy dalej, groblą ponad stawem
Ku domowi, przez rzekę i przez słotną jesień
Figa z budy rzuciła spojrzenia ciekawe
Kto idzie przez podwórze, kogo bida niesie

Potem ciepła herbata, kolacja, za stołem
Stryjenka i stryj Antek ze swą głową płową
I twarze tych mijanych, chmurne  i wesołe
W przeddzień Wszystkich Świętych wskrzeszane 
rozmową

18-21 października 2015 r.

OD POCIĄGUADAM PRZYSTUPA
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Kompost jest to najlepszy nawóz 
organiczny stosowany 

w rolnictwie. Zamiast kupować 
chemiczne, gotowe nawozy 
warto postawić na natural-
ny i w pełni ekologiczny 
środek. 

Szczęśliwcy posiadają-
cy domek mają wszystko, 
czego potrzeba do zało-
żenia własnego kompo-
stownika. Wytwarzamy co 
miesiąc odpady organiczne 
takie jak: odpadki bio z kuch-
ni, opadłe liście z drzew, skoszo-
na trawa. Zamiast gnić w workach 
i rozkładać się w pojemnikach możemy dać 
im nowe życie. 

W kompostowniku proces wytwarzania na-
wozu zachodzi znacznie szybciej i efektywniej 

niż w naturze. Musimy pamiętać, aby umieścić 
kompostownik w zacienionym miejscu 

w ogrodzie. 
Kompost powstaje przy cennej 

pomocy naszych małych sprzy-
mierzeńców: bakterii, grzy-
bów i dżdżownic. Nasi mali 
żołnierze rozkładają sub-
stancje organiczne zawarte 
w odpadach, a trawiąc je wy-
twarzają sporą ilość energii 

– ciepła. Stąd wysoka tempe-
ratura wewnątrz kompostowni-

ka, która potrafi osiągnąć nawet 
40°C. Dżdżownice natomiast two-

rzą próchnicę. Pod koniec procesu, gdy 
temperatura wyrówna się z otoczeniem, kom-
post jest gotowy. 

Częstym pytaniem jest - to co właściwie mo-
żemy kompostować? Przede wszystkim liście, 

kompost

ANNA MARZEC

czarne złoto ogrodników 
– ale, z czego?
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FOTO: Redakcja. Humukom dostępny w Kom-Eko.

z tym zastrzeżeniem, że te dębowe, olchowe 
i orzechowe zawierają dużo garbników, które 
spowolnią rozkład. Trawa i liście powinny być 
rozluźnione, umieszczane w cienkich warstwach, 
cienkie gałązki pocięte na małe kawałki. Do prze-
kompostowania możemy dorzucić opadłe owo-
ce, starą ziemię ze skrzynek, odchody zwierząt 
roślinożernych (kury, kaczki), obierki z owoców 
i warzyw, fusy z kawy i torebki po herbacie, sko-
rupki z jaj, popiół z kominka. Nie wrzucamy do 
kompostownika cytrusów, chorych roślin, nabia-
łu, kości i mięsa. 

Jak kompostować? W prosty sposób na pry-
zmie, zbitej z drewna ażurowej skrzyni lub 
specjalnie zakupionym pojemniku w sklepie 
ogrodniczym. W kompostowniku wykonanym 
samodzielnie lub pryzmie proces ten przebiega 
dużo wolniej nawet do półtora roku, w porów-
naniu do zakupionych pojemników – zaledwie 
2 miesiące. Należy pamiętać o dobrej cyrkula-
cji powietrza i odpływie wody. Jeśli zakładamy 
nowy kompostownik warto dodać trochę dojrza-
łego kompostu na tzw. „start” lub specjalnego 
środka ze sklepu ogrodniczego, aby rozpocząć 
proces. Odpadki należy umieszczać na przemian 

z ziemią.  Dodatkowo, co 2-3 miesiące musimy 
przekopać pryzmę celem napowietrzenia, wy-
mieszania i rozluźnienia. 

A co z zapachami? W nieprawidłowo przebie-
gającym procesie kompost może zacząć gnić, 
jeśli będziemy się nim odpowiednio opiekowali 
nie powinno mieć to miejsca i jedynym wyczu-
walnym zapachem będzie taki przypominający 
ściółkę leśną. 

Gotowy kompost możemy wykorzystać do 
zasilenia wszystkich roślin w ogrodzie. Niewielką 
warstwę o grubości max. 5cm przekopujemy 
z wierzchnią warstwą ziemi. Dzięki stosowaniu 
kompostu, gleba staje się żyzna, bogata w hu-
mus i urodzajna. 

Recykling bio odpadów jest dobry dla nas, 
naszego ogrodu i środowiska naturalnego. 
To satysfakcjonujące mieć świadomość, że nie-
potrzebne odpadki możemy przerobić na warto-
ściowe „czarne złoto ogrodników”.

Jeśli Twoje moce przerobowe są ograni-
czone, w KOM-EKO S.A. możesz kupić środek 
poprawiający własności gleby „HUMUKOM” 
luzem w cenie 50,00 zł za tonę.
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O pochodzeniu niektórych gatunków roślin

MAREK KUCHARCZYK, HALINA KUCHARCZYK

Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS

Nasi czy obcy?

Gdy zaczynają kwitnąć nawłocie można mó-
wić, że lato ma się ku końcowi. Łany tej oka-
załej rośliny pokrywają porzucone pola upraw-
ne i niekoszone od lat suche łąki. Późnym latem 
kwitną słoneczniki bulwiaste i rudbekie. Pierwszą 
oznaką nadchodzącej jesieni jest żółknięcie liści 
przydrożnych jesionów pensylwańskich, a gdy 
już nadejdzie - piękną czerwienią zabarwią się 
liście dębu czerwonego i winobluszczu zaroślo-
wego. Aż do przymrozków kwitną nad rzekami 
astry: lancetowaty i nowobelgijski przypomina-
jące nieco popularne ogrodowe „marcinki”. Na 
nadrzeczne zarośla klonu jesionolistnego wspina 
się kolczurka klapowana, która jesienią otwiera 
pękate, kolczaste owoce nieco przypominające 
ogórki.

Każda ze wspomnianych roślin wydaje się być 
trwałym i naturalnym składnikiem naszych kra-
jobrazów. Tak jednak nie jest. Każda z nich jest 
młodym przybyszem w naszej fl orze i zawdzię-
cza to człowiekowi. Nawłocie: późna Solidago 
gigantea i kanadyjska S. canadensis pochodzą 
z Ameryki Północnej i sprowadzono je jako ro-
śliny ozdobne i miododajne w połowie XVIII w. 
(nawłoć późną) i w połowie XIX w. (n. kanadyj-
ską). Słonecznik bulwiasty Helianthus tuberosus 
trafi ł do Polski już w 1730 r. i był początkowo wy-
korzystywany jako roślina jadalna, teraz częściej 
jako ozdobna.  Rudbekia naga Rudbeckia lacinia-
ta także pochodzi z Ameryki Północnej i została 
sprowadzona w drugiej połowie XVIII w. jako ro-
ślina ozdobna. Dąb czerwony Quercus rubra trafi ł 

do naszych lasów za sprawą leśników, którzy wi-
dzieli w nim użyteczne drzewo produkcyjne; jest 
także sadzony jako składnik zieleni miejskiej ze 
względu na atrakcyjny wygląd jesienią. Tak jak 
i poprzednie gatunki, jego ojczyzną jest wschod-
nia część Ameryki Północnej. Jego liście trafi ły na 
awersy naszych monet: jednogroszówki, dwu-
groszówki i pięciogroszówki (wzory 2013). Także 
na awersie monety dziesięciogroszowej (wzór 
2017) można doszukać się charakterystycznego 
kształtu liści dębu czerwonego. Zastanawiające 
dlaczego projektant wybrał ten gatunek, a nie 
jeden z naszych rodzimych dębów.

Wspomniane wyżej astry: lancetowaty 
Symphyotrichum lanceolatum i nowobelgijski S. 
novi-belgii, klon jesionolistny Acer negundo i kol-
czurka klapowana Echinocystis lobata to także 
rośliny północnoamerykańskie, które trafi ły na 
teren Polski jako rośliny ozdobne odpowiednio w: 
XIX, XVIII, na przełomie XVIII i XIX w. i w pierw-
szej połowie XX w. Może to sprawiać wrażenie, 
że wszyscy nowi przybysze we fl orze Polski po-
chodzą z jednego obszaru geografi cznego. Nic 
bardziej mylnego. Historia zmian we fl orze wy-
wołana przez człowieka jest długa, a kierunki 
wędrówek były i są różne. Pierwsza fala nowych 
gatunków przybyła prawdopodobnie z pierwszy-
mi, neolitycznymi rolnikami i były to chwasty 
zbożowe takie jak: kąkol polny Agrostemma gi-
thago, gorczyca polna Sinapis arvensis, nawrot 
polny Lithospermum arvense i inne. Takie ga-
tunki jak chwastnica jednostronna Echinochloa 
crus-galli, owies głuchy Avena fatua czy wło-
śnica sina Setaria pumila były także roślinami 
użytkowymi aż do średniowiecza. Zdecydowana 
większość, bo aż 70% spośród około 160 ga-
tunków, naszych dawnych przybyszów (archeo-
fi tów) pochodzi z Basenu Morza Śródziemnego 
i z tzw. Żyznego Półksiężyca ciągnącego się od 
Egiptu poprzez Palestynę i Syrię po Mezopotamię 
– kolebki wielkich cywilizacji i pierwszych upraw 
rolnych. Warto pamiętać, że takie rośliny jak: 
chaber bławatek Centaurea cyanus, cykoria po-
dróżnik Cichorium intybus, czarnuszka polna 
Nigella arvensis, mak polny Papaver rhoeas czy 
rumianek pospolity Chamomilla recutita przy-
wędrowały wraz rolnikami i kupcami z południa 
i południowego wschodu. 

Dla badaczy wędrówek roślin ważną ce-
zurą jest „odkrycie” Ameryki przez Krzysztofa 
Kolumba. Kolejne wyprawy i rozwijająca się 

wymiana towarowa między kontynentami sprzy-
jały wędrówkom roślin, zarówno tym zamierzo-
nym jak i przypadkowym. Europejczycy zabrali ze 
sobą różne rośliny użytkowe, np. dziurawiec po-
spolity Hypericum perforatum czy klon pospolity 
Acer platanoides. Z Ameryki Północnej przywieźli 
wiele innych, zarówno tych użytkowych jak cze-
remchę amerykańską Padus serotina, rumianek 
bezpromieniowy Chamomilla suaveolens, gatun-
ki wymienione na początku artykułu, ale także 
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Rudbekia naga Rudbeckia laciniata

w dolinie potoku Hylaty w Bieszczadach

Aster nowobelgijski Symphyotrichum novi-belgii

w nadwiślańskim łęgu koło Kaliszan
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wiele przypadkowo zawleczonych, np. moczar-
kę kanadyjską Elodea canadensis, uczep ame-
rykański Bidens frondosa, stokłosę spłaszczoną 
Bromus carinatus czy konyzę kanadyjską Conyza 
canadensis. 

Uważa się, że po 1500 r. do Polski przybyło 
około 600 gatunków (17% naszej flory). 30% 
z nich to przybysze z Ameryki Północnej, 24% 
z Azji, a 35% z innych części Europy (przede 
wszystkim z południa). Po kilka gatunków po-
chodzi z Ameryki Południowej i Środkowej oraz 
z Afryki. Warto zwrócić uwagę na trzy gatunki 
pochodzące z Azji.

Pierwszy z nich to barszcz Sosnowskiego 
Heracleum sosnowskyi, który został sprowadzo-
ny z Kaukazu jako potencjalna roślina pastew-
na w latach 50. ubiegłego wieku. Z miejsc gdzie 
był uprawiany bardzo szybko rozprzestrzenił się 
zajmując często wiele hektarów dawnych pa-
stwisk. Wydzielane przez niego olejki eteryczne 
wywołują reakcje fotouczuleniowe i są niebez-
pieczne dla zdrowia. Dwa gatunki rdestowców: 
ostrokończysty Reynoutria japonica i sachaliński 
R. sachalinensis pochodzą ze wschodniej części 
Azji. Te okazałe byliny (dorastają do 4 m wy-
sokości) uważano za wartościowe rośliny ozdob-
ne i były często sadzone w miastach (także 
w Lublinie). Tak jak barszcz Sosnowskiego mają 
duże możliwości samodzielnego, wegetatywne-
go rozprzestrzeniania. Co ciekawe, te dwa ga-
tunki skrzyżowały się w Europie tworząc nowy, 
równie kłopotliwy takson – rdestowca czeskiego 
Reynoutria x bohemica.

Warto zastanowić się dlaczego niektóre z ob-
cych w naszej florze gatunków stają się kłopo-
tliwe – rozprzestrzeniają się ponad miarę, wy-
pierają rodzime gatunki, zmieniają krajobraz. 
Odpowiedzi należy szukać w cechach biologicz-
nych tych gatunków i właściwościach ekosyste-
mów, do których wnikają. Ale to temat na inny 
artykuł.

Kolczurka klapowana Echinocystis lobata (po lewej) 

i kwitnący rdestowiec ostrokończysty Reynoutria 

japonica (po prawej) nad Bystrzycą w Wólce
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PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA  -  BEATA GROEN

Jeżeli chcemy użyć miseczki z dyni należy starannie wydrążyć 
miąższ łyżką (bez pestek i włókien) jeśli nie, trzeba pokroić dynię 
w drobną kostkę. Udusić na wolnym ogniu z dodatkiem powyż-
szych przypraw z pominięciem soli, soku z limonki i cukru. W mię-
dzyczasie usmażyć pokrojone w plasterki pieczarki na niewielkiej 
ilości oleju, następnie usmażyć tofu pokrojone w kostkę, wcze-
śniej namoczone w sosie sojowym. Do dyni dodać pieczarki, tofu, 
pokrojoną w kostkę paprykę, posiekany jarmuż, pastę Red Curry 
(ilość wg uznania, pasta jest ostra! ) i wszystko zalać mlekiem 
kokosowym. Gotować ok 5 min. Na koniec doprawić solą, cukrem, 
sokiem z limonki. Ewentualnie dolać wody jeśli uznamy że zupa 
jest zbyt gęsta. 
Należy uzyskać smak słodko-kwaśno-mocno pikantny. 
Podawać z ryżem jaśminowym podanym na oddzielnym talerzyku. 
Smacznego!

Składniki:

• dynia - średniej 
wielkości

• ok 15 pieczarek
• 2 opak. wędzonego tofu 

+3 łyżki sosu sojowego
• 3 kolorowe papryki
• 2 puszki dobrej jakości 

mleka kokosowego 
• liście jarmużu
• 2 - 3 łyżki pasty 

Red Curry

Przyprawy:

• Imbir (może być 
w proszku)

• Trawa cytrynowa
• Suszona galanga
• Czosnek - 5 ząbków
• Kilka suszonych 

liści kafiru
• Odrobina kminu 

rzymskiego
• Sól
• Cukier
• Sok z limonki

Wegańska, 
rozgrzewająca 
zupa z dyni 

FO
TO

: 
z 

ar
ch

iw
ów

 p
ry

w
at

ny
ch

z orientalną nutą



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 9

 -
 J

ES
IE

Ń
 2

01
9

62

Wydawca, adres redakcji:

KOM-EKO S.A.

20-424 Lublin, ul. Wojenna 3

tel. 81 748 86 52

redakcja@ekogadka.pl

www.ekogadka.pl

Redaktor naczelny:

Adam Przystupa

Wydano w Lublinie

dn. 10.10.2019 r.

Skład i druk: ANSZA.pl

Nakład: 350 egz.

© 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: Ekologiczna śmieciar-
ka Kom-Eko nad Zalewem Zemborzyckim.

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

EKOGADKA NR 9 - JESIEŃ 2019 bezpłatny kwartalnik

Wiktoria Dyś to dwuipółletnia dziewczynka, która 
przyszła na świat obarczona niezwykle rzadką cho-
robą genetyczną określaną jako Femoral Facial Syn-
drome. Jest pierwszym i jedynym dzieckiem w Pol-
sce dotkniętym tym zespołem chorobowym. 

Wiktoria nie posiada 9 i 10 żebra, ma podwój-
ne kości w dużym palcu u stopy, obie kości udowe 
są dużo za krótkie oraz powyginane, nie posiada kości 
łonowej, rzepki, ma zwichnięte oba biodra oraz kolano. 
Obie nóżki są za krótkie i różnych długości, posiadają bardzo 
silne przykurcze – jedna noga się wogóle nie zgina, druga się nie prostuje. Prawej 
kości udowej praktycznie nie posiada, przez co kiedy będzie starsza, prawą stopę 
ma mieć na wysokości kolana lewej nogi.

Wiktoria od urodzenia stawia czoła przeciwnościom losu. Przemieszcza się w po-
zycji siedzącej, staje na nóżkach trzymając się mebli i ścian. Jej nóżki i bioderka są 
wciąż za słabe, aby mogła samodzielnie stać lub chodzić.

Jedyną szansą by Wiktoria stanęła na własnych nogach i uniknęła amputacji jest 
leczenie u światowej sławy ortopedy dr Dror Paley w klinice w West Palm Beach 
w Stanach Zjednoczonych. Ze względów medycznych i rozwojowych operacje mu-
szą zostać wykonane do 4 roku życia. Po konsultacjach, termin operacji wyznaczono 
na 14 styczeń 2020. Koszt 5 operacji i całego procesu leczenia, który potrwa 
7 miesięcy, to prawie 1,5 mln złotych.

Dzięki ludziom dobrej woli rodzice Wiktorii zebrali do dziś blisko 700 
tysięcy złotych. Całość kwoty musi zostać opłacona do grudnia 2019 r. 

Dziękujemy za szlachetny dar Waszych serc!

Pomóżmy Wiktorii! 
Wygrajmy z czasem!
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