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Szanowni Czytelnicy!

To już dziesiąty numer EKOgadki! Praca nad każdym kolejnym to wiele 

trudu naszego redakcyjnego zespołu, ale przede wszystkim wiele radości, 

którą staramy się z Państwem dzielić. 

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

rzyszyć Państwu w okresie świąt Bożego Narodzenia. Świąt pełnych cie-

pła i nadziei. Świąt narodzin prawdziwej Miłości, jak pięknie wyraziła się 

w rozmowie z nami pani Ewa Dados. Sięgniemy do naszych rodzimych 

świątecznych tradycji, ale wysłuchamy też opowieści o potrzebie dzie-

lenia się bożonarodzeniową radością w dalekiej Afryce. Jak zawsze coś 

ciekawego znajdą dla siebie miłośnicy przyrody i historii. Wspominamy 

też Jerzego Janiszewskiego, który w poprzednim numerze oczarował nas 

swą gawędą o muzyce. 

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

le, czasem skłoni do refl eksji a czasem rozbawi. 
Zarząd Kom-Eko S.A.

POLECAMY:

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia

pełnych Bożego błogosławieństwa, 

miłości, pokoju serc i radości 

oraz wszelkiej pomyślności 

w nadchodzącym 2020 roku

wszystkim Czytelnikom

życzy Zarząd Kom-Eko S.A.

oraz zespół redakcyjny EKOgadki
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W październiku 2019 roku minął rok od zmian właścicielskich w grupie KOM-EKO. Właścicielem 
grupy KOM-EKO S.A.  jest fundusz inwestycyjny Value4Capital Poland Plus, którego głównymi inwe-
storami są Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EOBiR) i Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) 
działający przy Europejskim Banku Inwestycyjnym. 

Wyrazem stałego zainteresowania inwestorów bieżącą pracą i planami rozwojowymi KOM-
EKO są cykliczne spotkania z zarządem i jego pracownikami m.in. również na terenie Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów. Znajduje ono również odzwierciedlenie w zaakceptowanym na przyszy-
ły rok budżecie inwestycyjnym, który ma umożliwić dalsze doskonalenie procesów technologicznych 
oraz spełnienie coraz wyższych standardów środowiskowych.

TO JUŻ ROK
ADAM PRZYSTUPA
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16 października 
2019   

Wizyta w KOM-EKO grupy młodzieży z Ukrainy, Rosji, Białorusi oraz 
Mołdawii w ramach programu Study Tours to Poland, którego fundato-
rem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

1 listopada 
2019 

Rozpoczęcie przez Zakład Oczyszczania i Zakład Robót Drogowych 
kolejnego sezonu zimowego oczyszczania ulic, chodników i placów 
w trzech sektorach miasta Lublin.

22 listopada 
2019 

KOM-EKO uzyskała pozwolenie na budowę w zakresie prac związa-
nych z realizacją projektu Centrum Recyklingu polegającego na moder-
nizacji instalacji do sortowania i przygotowania do recyklingu odpadów 
opakowaniowych.

listopad 
/grudzień 2019   

Zakład Robót Drogowych KOM-EKO wspiera Speed Car Motor 
Lublin w przygotowania nowej nawierzchni toru żużlowego przy al. 
Zygmuntowskich przed kolejnym sezonem w PGE Ekstralidze.

1 grudnia 2019 KOM-EKO sponsorem corocznego Turnieju Mikołajkowego Taekwon-
Do i Dni Tygrysa organizowanych przez Lubelski Sportowy Klub 
Taekwon-Do. W zawodach wzięło udział blisko 280 dzieci. Już tradycyj-
nie uczestnicy imprezy wspierali charytatywną akcję POMÓŻ DZIECIOM 
PRZETRWAĆ ZIMĘ.

6 grudnia 2019 Firma KOM-EKO i jej pracownicy wzięli w tym roku udział w akcji 
„Szlachetna Paczka”. Przygotowaliśmy prezenty odpowiadając na po-
trzeby oczekującej pomocy sześcioosobowej rodziny z Lublina.

grudzień 2019 Wiedzą ekspercka wspieramy projekt „Jak segregować odpa-
dy? Studenci udzielą porady!”, realizowany przez Stowarzyszenie 
„EkoLubelszczyzna” przy współpracy studentów z Koła Naukowego 
Politechniki Lubelskiej „Pollub.my Marketing”. W ramach projektu przy-
gotowano serię filmów instruktażowych dotyczących selektywnej zbiór-
ki odpadów.

Minione tygodnie to przede wszystkim ogrom codziennej,

efektywnej, choć nie zawsze efektownej pracy,

ale również kilka wartych przypomnienia zdarzeń:

Kalendarium
Kom-Eko
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Schyłek starego roku to 
zwykle czas podsumowań. 
Jaki był mijający 2019 rok? 

Po szalonej końcówce roku 2018, 
w którym przypomnę, obsługiwaliśmy 
interwencyjnie 5 sektorów miasta na wynajętym 
sprzęcie i z nowymi pracownikami, wydawało 
się, że rok 2019 będzie spokojniejszy oraz bar-
dziej przewidywalny. Natura jednak, w szczegól-
ności w naszej branży spokoju chyba nie lubi. Ale 
po kolei. Rok 2019 to przede wszystkim 25 lat 
od powstania Kom-Eko. Rok, w który weszliśmy 
z nadzieją spokoju i przewidywalności, przyniósł 
kolejne rewolucyjne wręcz zmiany w gospodarce 
odpadami, wynikające ze zmian legislacyjnych 
oraz szaleństwa kosztowego i cenowego. Minął 
już również rok od dnia, kiedy pojawił się w na-
szej grupie kapitałowej nowy inwestor, ale o tym 
już wielokrotnie mówiliśmy. 

Zmiany prawne pociągając za sobą ko-
nieczności nowych inwestycji…

W pierwszej kolejności zmiany legislacyjne 
wymusiły poniesienie dodatkowych nakładów 
inwestycyjnych w zakresie floty, magazynowa-
nia paliw alternatywnych i surowców wtórnych, 
monitoringu wizyjnego oraz zabezpieczenia 
pożarowego. Sytuacja w branży, pożary i inne 
negatywne zdarzenia odnotowane w innych za-
kładach na terenie kraju spowodowały, że musie-
liśmy wydać ponad 8 mln złotych na inwestycje 

dostosowawcze do nowych re-
gulacji ustawowych. Sama tyl-

ko ustawa o elektromobilności 
pojazdów w usługach komunalnych 

zmusiła nas do zakupu znacznie droż-
szych 7 pojazdów z napędem CNG.

Z medialnych doniesień można odnieść 
wrażenie, że branża odpadowa znalazła się 
w centrum powszechnej uwagi?

Tak, absolutnie się tym zgadzam. Wszystkie 
media w tym roku mówią o odpadach. Dlaczego 
tak się dzieje? Powodów jest kilka. Po pierwsze, 
jest to efekt pożarów w zachodniej Polsce, bę-
dący pochodną w dużej części nielegalnego im-
portu odpadów, ale też braku zbytu na surowce 
i paliwa alternatywne. Z drugiej strony, uwagę 
przykuwają bardzo istotnie wzrastające koszty 
działalności w zakresie przetwarzania odpadów, 
które przekładają się i będą się dalej przekła-
dać na opłaty wnoszone przez mieszkańców oraz 
przedsiębiorców. Mam tu na myśli, w szczegól-
ności, wzrost rok do roku o ponad 60% kosz-
tów energii elektrycznej, wzrost kosztów zago-
spodarowania paliw alternatywnych w pewnych 
okresach nawet o 400%, czy też wzrost o ponad 
200% w ostatnich 2 latach opłat środowiskowych 
za składowanie ustabilizowanych frakcji niena-
dających się do zagospodarowania termicznego. 
Najgorsze w tym szaleństwie cenowym jest to, 
że przyszły rok zakłada dalsze wzrosty kosztów 

Rok pełen wyzwań
O mijającym 2019 roku i planach na przyszłość rozmawiamy 

z Wiceprezesem KOM-EKO S.A. Ireneuszem Zimochem

ADAM PRZYSTUPA

m.in. energii elektrycznej, czy opłat środowisko-
wych przy jednoczesnym zmniejszeniu przycho-
dów otrzymywanych od recyklerów za odzyskane 
surowce wtórne. Najlepszym, czy wręcz najgor-
szym przykładem jest tektura, której ceny, tylko 
w ostatnim kwartale spadły o 70%.

Należy więc rozumieć, że z finansowej 
perspektywy rok nie był udany?

Wchodząc w postępowanie przetargowe 
w pierwszej połowie 2018 roku nikt nie spodzie-
wał się takiego szaleństwa kosztowego. Główne 
kontrakty, w ramach których świadczymy usługi 
odbioru i zagospodarowania odpadów, to umo-
wy wieloletnie. Co istotne, z perspektywy prawa 
zamówień publicznych, trudno renegocjowalne. 
Nie mamy jeszcze całorocznego oglądu sytuacji, 
ale po 10 miesiącach zysk netto odnotowaliśmy 
o ponad 40% niższy od ubiegłorocznego.

Czy jest jakiś pomysł na opanowanie 
tego, „szaleństwa kosztowego”?

Patrząc na to wszystko, z perspektywy pry-
watnego przedsiębiorstwa, cały czas staramy 
się optymalizować nasze działania, struktury, 
a tym samym koszty. Dzisiaj w Polsce już niko-
go nie szokują ceny płacone przez mieszkańców 
na poziomie 25-30 złotych za osobę. W mojej 
ocenie, jeśli państwo nie podejmie właściwych 
działań naprawczych, to ceny będą dalej rosły. 
Jakie to są działania? Przede wszystkim na ryn-
ku jest nadwyżka frakcji kalorycznych w ilościach 

około 3 mln ton. To odpady nienadające się do 
recyklingu a jednocześnie odpady, których skła-
dowanie jest zabronione. Jedynym sposobem 
ich zagospodarowania wydaje się przetworzenia 
w energię cieplną i elektryczną, w nowoczesnych 
i ekologicznych instalacjach, tak jak robi się to 
w przodujących w tym względzie krajach skan-
dynawskich. Niestety zderzamy się tutaj z decy-
zjami administracyjnymi, brakiem świadomości 
ekologicznej mieszkańców oraz polityką państwa 
niewspierającą tego typu projektów. Kolejnym 
elementem jest wykorzystanie surowców wtór-
nych. Co z tego, że w naszych instalacjach od-
zyskamy surowce? Wielu z nich rynek nie po-
trzebuje, lub płaci kwoty tak niskie, że proces 
pozyskania surowców jest nierentowny. Dopóki 
nie ograniczymy ilości wytwarzanych odpadów 
oraz administracyjnie nie nakażemy wykorzysta-
nia surowców wtórnych w produkcji nowych opa-
kowań, problem wydaje się nierozwiązywalny ze 
względu na nierównowagę podażowo-popytową.

O tych problemach dyskutowano pod-
czas organizowanej przez grupę KOM-EKO 
konferencji regionalnej „Optymalizacja 
kosztów gospodarki odpadami”. 

To prawda, na początku czerwca byliśmy jej 
inicjatorem oraz organizatorem, przy współ-
udziale Prezydenta Miasta Lublin oraz Marszałka 
Województwa Lubelskiego, oraz profesjonal-
nych partnerów zewnętrznych. Celem naszej 
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konferencji, skierowanej głównie, choć nie tylko, 
do jednostek samorządowych, było przedstawie-
nie sytuacji w branży, powodów wzrostu kosz-
tów, omówienie sensu i zasad selektywnej zbiór-
ki. Odniosłem wrażenie i taki też otrzymałem 
feedback, że konferencja została bardzo dobrze 
przyjęta i jest oczekiwana jej coroczna kontynu-
acja. Planujemy ją w maju 2020 roku.  

Z natury rzeczy koncentrujemy się w na-
szej rozmowie na gospodarowaniu odpada-
mi, ale KOM-EKO to również inne, równie 
ważne rodzaje działalności…

Rok 2019 to również doskonalenia natury or-
ganizacyjnej w obrębie samej spółki, wdrożenie 
projektu e-faktur, a z ostatnich zdarzeń wyni-
ka, że po czterech latach nieobecności wracamy 
na rynek bieżącego utrzymania miejskich dróg. 
Finalizujemy również projekt aplikacji mobilnej, 
której zadaniem będzie edukować, przypominać 
i podpowiadać.

Plany na rok 2020?
Plany jak zawsze mamy ambitne, nie tyl-

ko w zakresie bieżącej działalności, ale również 
rozwojowe. Stąd ambitny budżet inwestycyjny 
ukierunkowany w szczególności na nowoczesne 
technologie. Nie chciałbym tutaj zdradzać szcze-
gółów, ale będziemy działać w kierunku zwięk-
szenia poziomów recyklingu, m.in poprzez auto-
matyzację procesów i tym samym zwiększenie 
ich efektywności. Planujemy działania w zakresie 
frakcji zielonych celem eliminacji negatywnych 
dla otoczenia efektów procesu kompostowania. 
Nie wykluczamy również ekspansji geograficz-
nej i poszerzenia działalności w innych regionach 
województwa i kraju. Na dzień dzisiejszy grupa 
kapitałowa Kom-Eko to 25 lat doświadczenia 
rynkowego, 4 spółki operacyjne, 450 doświad-
czonych współpracowników, 180 pojazdów, 50 
tys. pojemników i kontenerów oraz 5 statusów 
instalacji komunalnych w 2 lokalizacjach.

MIKOŁAJKOWE
ŚWIĘTO TAEKWON-DO

1 grudnia 2019 r. w hali MOSiR w Lublinie od-
był się Mikołajkowy Turniej Taekwon-Do  LSKT. 
W zawodach wzięło udział ok. 250 zawodników: 
tych najmłodszych z grup Tygrysy i Funny Turtles 
i tych w wieku szkolnym. W roli sędziów wystą-
pili ich starsi koledzy. Organizatorzy przygoto-
wali 280 paczek, certyfikatów udziału i medali 
oraz loterię, a dla zwycięzców dyplomy. Przez 
cały dzień działał sztab akcji Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę z panią Ewą Dados. Obecny 
był również pan Tadeusz Łoboda, Sekretarz 
Generalny Międzynarodowej Federacji Taekwon-
Do oraz pan Coos van den Heuvel, Urzędujący 
Prezydent Europejskiej Federacji Taekwon-Do. 

„Społeczność klubu ponownie spisała się na 
medal.” - mówi organizator turnieju Małgorzata 
Rogaczewska. „Cieszymy się, bo w organizacje 
tego ogromnego przedsięwzięcia włączają się już 
całe rodziny. Atmosfera jest wyjątkowo radosna, 
a uśmiechy na twarzach wszechobecne.” 

„Dziękujemy KOM-EKO S.A. za wspieranie 
inicjatywy rozwoju sportu wśród najmłodszych 
mieszkańców Lublina. Bez tego Turniej nie mógł-
by się odbyć. Dzisiaj, w dobie zabiegania, kry-
zysu relacji i powierzchowności życia, kontakt 
z tym, co realne i ważne, czyli sportową rywa-
lizacją, spotkaniem fair play z drugim człowie-
kiem i troską o rozwój najmłodszego pokolenia 
stają się najważniejsze. Dzięki Państwa Firmie 
możemy mieć poczucie uczestniczenia w rado-
snym święcie sportu” - powiedział Mariusz Cieślik  
Prezes LSKT Lublin. 

MAŁGORZATA ROGACZEWSKA
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Korzystając z okazji, chciałbym wszystkim naszym 

współpracownikom zatrudnionym w Spółkach Kom-Eko 

oraz Ekoland, podziękować za zaangażowanie, wkład 

pracy i kreatywność, zaś wszystkim czytelnikom naszej 

EKOgadki chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia 

z okazji zbliżających się Świąt. Spokoju, odpoczynku, 

radości oraz dobrego i pomyślnego roku 2020. 

Ireneusz Zimoch
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Firma KOM-EKO i jej pracownicy wzięli w tym roku udział w ak-
cji „Szlachetna Paczka”. Przygotowaliśmy prezenty odpowiada-
jąc na potrzeby oczekującej pomocy sześcioosobowej rodziny 
z Lublina. 

Szlachetna Paczka to funkcjonujący od 2001 roku je-
den z najbardziej rozpoznawalnych projektów społecznych 
w Polsce. Jego celem jest pomoc rodzinom i osobom znaj-
dującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zasadą działania 
projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośred-
niego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia 
do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje 
problemy. 

„Szlachetna Paczka” jest oparta na pracy z Darczyńcami 
i Wolontariuszami. To oni pomagają Rodzinom w potrzebie. Wolontariusze szukają Rodzin i pra-
cują z nimi. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc. To rozwiązanie, dzięki któremu konkretny 
człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi.

SZLACHETNA 
PACZKA
ADAM PRZYSTUPA

Wiele osób nie wierzy w słuszność se-
lektywnej zbiórki odpadów twierdząc, że 
potem wszystko jest wrzucane do jednej 
śmieciarki, wiec nie ma sensu się w to „ba-
wić”. Czy faktycznie tak jest?

Stwierdzenia, iż nie warto segregować, bo i tak 
wszystkie odpady trafi ą do jednej śmieciarki jest 
mitem. Mimo że śmieciarki wyglądają podobnie, 
każda ma odgórnie przydzielone zadanie i rodzaj 
odpadów, które ma odebrać. Pojazdy są wyposa-
żone w system nawigacji satelitarnej GPS, który 
cały czas monitoruje pokonywane przez nie tra-
sy. Dodatkowo każdy obsługiwany pojemnik ob-
jęty jest systemem RFID, tzn. ma zainstalowany 
przypisany do danego adresu i konkretnej frakcji 
odbieranych odpadów. Każde podłączenie pojem-
nika do urządzenia wyładowczego śmieciarki jest 
rejestrowane przez system i można to w razie 
potrzeby zweryfi kować. Nie ma więc możliwości 
odbierania innych odpadów niż te, które powin-
ny być odebrane zgodnie z harmonogramem. Nie 
jest też możliwe mieszanie odpadów, bo wiąże 
się to z konsekwencjami fi nansowymi w postaci 
kar dla odbierającego odpady.

Gdzie powinniśmy wrzucać papierowe 
torby z „foliowym okienkiem” na pieczywo?

Papierowe torby z wklejonymi okienkami z fo-
lii polipropylenowych należy traktować, jako opa-
kowania wielomateriałowe i umieszczać w żółtym 
pojemniku przeznaczonym do zbiórki odpadów 
tworzyw sztucznych. Mimo, iż w konstrukcji ta-
kich opakowań przeważa papier na liniach tech-
nologicznych w papierniach, nie jest możliwe 
efektywne rozdzielenia tych dwóch materiałów

Czy przed wyrzuceniem do pojemnika 
powinno się myć słoiki po czekoladzie?

Tak jak w przypadku wszystkich opakowań 
spożywczych, przed wyrzuceniem należy je 
opróżnić, ale nie ma potrzeby ich myć. Wbrew 
pozorom odpady szklane, w tym opróżnione sło-
iki z resztkami czekolady trafi ając do recyklingu 

nie są myte. W pierwszym etapie opakowania 
szklane zwykle magazynowane przez zbiera-
jących na wolnym powietrzu a przez to nara-
żone na działanie czynników atmosferycznych, 
są osuszane. Następnie w ramach przygotowa-
nia do recyklingu pokruszone szkło poddawane 
jest procesowi doczyszczania z wykorzystaniem 
mechanizmu tarcia. Jego głównym celem jest 
pozbycie się etykiet znajdujących się na opa-
kowaniach szklanych, ale również na tym eta-
pie następuje oddzielenie innych wysuszonych 
uprzednio zanieczyszczeń.

Jakie materiały najłatwiej jest poddać 
recyklingowi?

Odpadem, który wydaje się najprostszym do 
segregowania i ponownego przetworzenia jest 
szkło opakowaniowe. Szkło jest materiałem, któ-
ry w całości poddany może zostać recyklingowi. 
Zużyte opakowania szklane można w nieskoń-
czoność przetapiać na nowe bez pogorszenia ich 
jakości, oszczędzając przy tym energię i chroniąc 
środowisko. To ważne, bo np. papier przy dzi-
siejszym stanie techniki może być przetwarzany 
jedynie trzy lub czterokrotnie. 

Kto pyta nie błądzi
Odpowiadamy na kilka pytań często zadawanych

w związku z segregacją odpadów. Bez obaw, pytajmy!

EKOPORADY  ADAM PRZYSTUPA
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Wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 roku.

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pra-
cę od 1 stycznia 2020r., które będzie wynosiło 2 600 zł (wzrost wyniesie 15,6% w stosunku do płacy 
minimalnej z 2019r.). Wzrośnie również minimalna stawka godzinowa dla zleceniobiorców - będzie 
wynosić 17 zł.

Wraz ze wzrostem płacy minimalnej rosną również inne świadczenia, takie jak:
• odprawa przy zwolnieniu grupowym,
• odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, mobbing lub 

dyskryminację,
• dodatek za pracę w porze nocnej,
• kwoty wolne od potrąceń,
• wynagrodzenie za czas przestoju,
• podstawa wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Kwota minimalnego wynagrodzenia jest też podstawą do obliczenia mandatów karnych. Wzrosną 
zatem m.in. kary za wykroczenia skarbowe. Zgodnie z prawem taka kara może być wymierzona 
w granicach od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.

Zwiększą się również kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia OC. Zgodnie z ustawą najwyż-
sza opłata karna za brak polisy OC dotyczy właścicieli pojazdów, którzy nie posiadali jej dłużej niż 14 
dni. Właściciele samochodów osobowych płacą wówczas równowartość dwukrotności minimalnego 
wynagrodzenia za pracę brutto.

Wezwanie do sądu – utracony zarobek.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. 
w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 1632), pracow-

nika należy zwolnić od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie organu administracji 
rządowej lub samorządu terytorialnego, sądu, prokuratury, policji albo organu prowadzącego postę-
powanie w sprawach o wykroczenia. Jeżeli przepisy zakładowe nie stanowią inaczej, za czas tego 
zwolnienia nie przysługuje wynagrodzenie. Może się on jednak starać o rekompensatę od organu 
wzywającego. Podstawą jest zaświadczenie od pracodawcy.

WIEDZY NIGDY ZA WIELE

MAŁGORZATA GAJKO,  ARLETTA POSŁUSZNY

CO PRZYNIESIE
NOWY ROK?

Świadkowi w postępowaniu sądowym przysługuje zwrot zarobku lub dochodu utraconego z po-
wodu stawiennictwa na wezwanie sądu. Za każdy dzień udziału w czynnościach sądowych świadkowi 
przyznaje się zwrot należności w wysokości jego przeciętnego dziennego zarobku lub dochodu. Górną 
granicę tej należności stanowi przy tym równowartość 4,6% kwoty bazowej dla osób zajmujących 
kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość, ustaloną według odrębnych zasad, określa 
ustawa budżetowa.

W przypadku świadka pozostającego w stosunku pracy, utracony zarobek oblicza się według zasad 
obowiązujących przy ustalaniu należnego pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Obecnie górna granica dziennego zarobku wynosi 82,31 zł brutto (1 789,42 zł x 4,6%) 
– art. 9 ust. 1 pkt 2 lit. A ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 11 stycznia 2018 r. (Dz. U. poz. 291).

Ustawa o przeniesieniu środków z OFE wejdzie w życie 1 czerwca 2020 roku. Zakłada, 
że uczestnicy OFE będą mogli zdecydować, czy ich pieniądze trafią na IKE czy też do ZUS.

Zgodnie z przyjętym przez rząd projektem ustawy, po zmianach OFE zostaną przekształcone 
tak, aby system emerytalny w najbliższych latach był oparty na filarach, na które będą składać 
się: Indywidualne Konta Emerytalne (IKE); Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS); Pracownicze 
Plany Kapitałowe (PPK); Pracownicze Plany Emerytalne (PPE); Indywidualne Konta Zabezpieczenia 
Emerytalnego (IKZE).

Projekt zakłada, że ustawa o OFE wejdzie w życie 1 czerwca 2020 roku. Uczestnicy OFE będą 
mogli zdecydować, czy ich pieniądze trafią na IKE czy też do ZUS. Ci, którzy zdecydują się na IKE, 
nie będą musieli nic robić (pieniądze z OFE zostaną przekierowane na IKE automatycznie), jednak ci 
którzy wybiorą ZUS, będę musieli wypełnić deklarację. Członkowie OFE będą mieli czas na złożenie 
deklaracji o przeniesieniu oszczędności z OFE do ZUS od 1 stycznia do 1 marca 2020 r.

Środki z IKE będzie można wycofać po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ponadto, w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa tych środków w funduszach prowadzących IKE będą wydzielone dwa subfun-
dusze (w okresie 5 lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego środki będą sukcesywnie przenoszone 
do subfunduszu, który ma ostrożniejszą politykę inwestycyjną).

MFiPR poinformowało, że z tytułu przekształcenia wnoszona będzie opłata odpowiadająca wartości 
15 proc. aktywów netto OFE – równoważna efektywnej stopie opodatkowania emerytur z ZUS. Do jej 
zapłaty, w dwóch transzach (w 2020 i 2021 r.), będą zobowiązane specjalistyczne fundusze inwesty-
cyjne otwarte, powstałe z przekształcenia OFE.

Pieniądze osób, które wybiorą ZUS trafią do Funduszu Rezerwy Demograficznej na zabezpieczenie 
Państwa przed ryzykami demograficznymi. W zarządzanie tymi środkami zostanie włączony Polski 
Fundusz Rozwoju S.A.

Projekt ustawy o OFE dotyczy prawie 16 mln Polaków, a kwota, która ma być przekazana na ich 
konta to 162 mld zł.
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Święta Bożego Narodzenia już za chwi-
lę. Na prezent warto kupić płytę z pio-

senkami „Święta bez granic 2019”, której patro-
nuje radiowa Trójka. Tym samym możemy też 

pomóc uzdolnionym dzieciom z nieza-
możnych polskich rodzin. Na niej 

oprócz 20-ego już „Karpia” 
można posłuchać piosenkę 

„Plastik” pani Barbary 
Wrońskiej i Młodej 
Orkiestry Nowego 
Teatru. W tekście 
piosenki słyszymy 
„ … wszędzie pły-
wa plastik, talerze, 
kubki i słomki, to-
rebki jak szaliki du-
szą moje morskie 

ziomki …. Plastik is 
not fantastik …”. 

Do chwili obecnej 
cywilizacja w ciągu 150 

lat (to wtedy wymyślono 
pierwsze tworzywa sztuczne) 

zdążyła zaśmiecić tymi materiała-
mi każdy zakątek ziemi. Na całym świe-

cie od początku produkcji przemysłowej two-
rzyw sztucznych wytworzono ich ok. 10 mld ton. 
Obecnie zapotrzebowanie na tworzywa sztuczne 
w samej tylko Europie wynosi już ok. 50 mln ton 
rocznie. To jest naprawdę not fantastik. 

Jednak przy całej nagonce na tworzywa 
sztuczne warto podkreślić, że przyczyniły się one 
do rozwoju technologii i całej naszej cywilizacji. 
Tworzywa sztuczne są niezbędne i potrzebne 

w wielu aspektach naszego życia np. ochronie 
zdrowia. 

Jednak z uwagi na ich powszechność oraz 
brak zorganizowanych systemów zbiórki i recy-
klingu tworzyw sztucznych w krajach afrykań-
skich czy azjatyckich spowodowały katastrofalne 
zmiany w środowisku przyrodniczym. Główny 
problem polega na tym, że biodegradacja odpa-
dów politetylenu, polipropylenu czy politereftala-
nu etylenu (butelki PET) przebiega bardzo wol-
no, że za 400 – 500 lat będziemy mogli znaleźć 
ślady po XX wieku. Jedną z recept na zmniej-
szenie oddziaływania tego materiału na środo-
wisko jest zastąpienie dotychczasowych mate-
riałów bioplastikiem – tworzywem sztucznym 
biodegradowalnym.

Nadchodzi czas na biodegradowalne 
tworzywa .

Rewolucje mają to do siebie, że zaczynają się 
niepostrzeżenie, ale jak już następują to nic je 
nie jest w stanie zatrzymać. I wydaje się, że re-
wolucja w obszarze tworzyw sztucznych już się 
zaczęła. 

Biodegradowalne tworzywa sztuczne oferują 
nowe sposoby ich odzysku i recyklingu (recykling 
organiczny). Okazuje się zamiast je spalać można 
przekompostować w kompostowniach przemy-
słowych. Jak trafią do środowiska to czas ich roz-
kładu można mierzyć w latach, a nie stuleciach. 
Są one bardzo podatne na przeprowadzanie pro-
cesu kompostowania, dzięki któremu można, 
przy pomocy mikroorganizmów, enzymów lub 
grzybów, doprowadzić niepotrzebny polimer do 

Czy Plastik może 
być fantastik?  

cz. 1

EKOTEMATY  DR ADAM LESIUK

takiej postaci, która nie 
będzie zagrażała środowi-
sku (przy niekontrolowanym 
deponowaniu w środowisku).

Poniżej przedstawiam podstawowe su-
rowce do ich produkcji.

Pierwszym z nich jest skrobia, która pod 
wpływem temperatury staje się termoplastyczna 
(w temp. 160-170 stopni C) jest stosowana do 
termoformowania kubków oraz tacek i zawiera 
takie dodatki jak: gliceryna, woda oraz środ-
ki smarne w postaci olejów roślinnych. Jednym 
z produktów handlowych wytwarzanych ze skro-
bi jest polimer o nazwie ECO – FOAM, który 
jest produkowany przez firmę National Starch & 
Chemical. Materiał ten jest wytwarzany ze skro-
bi kukurydzianej w postaci spienionej. Cechuje 
się on bardzo dobrymi właściwościami, mianowi-
cie nie kumuluje ładunków elektrostatycznych, 
jak inne tworzywa polimerowe, co jest bardzo 
ważne podczas transportu sprzętu elektronicz-
nego. Ulega całkowitej biodegradacji z wydzie-
leniem dwutlenku węgla i wody. ECO – FOAM 
jest wytwarzany za pomocą wytłaczania. Polimer 
w swym składzie posiada 99% skrobi kukury-
dzianej i 1% olejów roślinnych.

Drugim zapomnianym surowcem jest celu-
loza, która znajduje zastosowanie nie tylko do 
produkcji włókien wiskozowych, ale również do 
wytwarzania folii spożywczej. 

Ta folia nazywa się celofanem, jest przezro-
czysta lub barwiona, charakterystycznie sze-
leszcząca, otrzymywana jest z regenerowanej 
wiskozy (którą otrzymuje się w reakcji celulozy 
z dwusiarczkiem węgla). 

Folia z  polipropylenu 
jest jednak tańsza i dla-

tego o foliach celulozowych 
dawno zapomnieliśmy. Mimo 

tego, że celofan jest bardzo podatny na 
biodegradację to niestety, jego produkcja jest 
również uciążliwa dla środowiska. Ostatnio za-
częto jednak wprowadzać mniej uciążliwe me-
tody produkcji, np. przy zastosowaniu octanu 
celulozy. Takim biodegradowalnym tworzywem 
sztucznym w oparciu o celulozę jest NatureFlex  
firmy Innovia Films, który zawiera w swoim skła-
dzie 75% celulozy, 7% wody, 18% substancja 
zmiękczająca. Firma ta produkuje już 30 tys. ton 
rocznie tego tworzywa. Posiada też certyfikat 
dopuszczenia do programu „OK Compost Home”. 

Dr Adam Lesiuk, adiunkt w Zakładzie 
Technologii Chemicznej, Wydział Chemii 
UMCS w Lublinie.
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Z jaką osobą wiązać fakt założenia 
Lublina? Wydawałoby się, iż odpo-

wiedź jest prosta. Dziatwa szkolna w mieście 
zaległym na siedmiu wzgórzach górujących nad 
Bystrzycą zapewne w środku nocy wskaże na 
króla Władysława Łokietka i wydany przezeń 
dokument lokacyjny na prawie magdeburskim 
z 15 sierpnia 1317 roku. Rzecz jasna pierwsze 
ślady osadnictwa na terenie dzisiejszego miasta 
są o wiele starsze, ale zwykliśmy wtedy właśnie 
stawiać lokacyjną cezurę. 

Zadając to samo pytanie za oceanem, zapew-
ne w większości przypadków spotkalibyśmy się 
ze wzruszeniem ramion, co dziwić nie powinno. 
Niewielu z nas zna przecież postać Petera Minuita, 
który odkupił od Indian wyspę Manhattan, czy 
Jeana Baptiste Point du Sable, uznawanego za 
fundatora Chicago. Dlaczego po mieszkańcach 
Stanów Zjednoczonych mielibyśmy spodzie-
wać się wiedzy równie tajemnej? Zdziwiłby nas 
zapewne natomiast upór, z jakim Amerykanie 
z hrabstwa Taylor w stanie Wisconsin, obstają, iż 
założycielem Lublina jest Marion Durski. 

To na pozór absurdalne twierdzenie, ale 
wszystko stanie się jasne, jeśli spojrzymy na 
mapę. Oczywiście dość dokładną mapę, bo Lublin 
to wioska w rzeczonym amerykańskim stanie 
Wisconsin, u źródeł rzeki Eau Claire, dopływu 
rzeki Chippewa. Wioska licząca 118 mieszkańców 
wedle spisu ludności z rok 2010. Z lotu ptaka to 
typowa dla tamtych stron szachownica prosto-
padłych ulic. Od południa granicę Lublina zamy-
ka ulica… Lubelska, od północy – Warszawska. 
Obok sztampowych za oceanem ulic nazwanych 
od czterech kierunków świata znajdziemy jesz-
cze ulicę Kościelną czy Pułaskiego. Od wschodu 
regularną siatkę dróg przecina ukośnie biegnąca 

ulica Kolejowa przyległa, jak łatwo się domyślić, 
do linii kolejowej, która dotarła tu jeszcze w roku 
1911, nim na mapie hrabstwa Taylor nakreślono 
nazwę Lublin.

Graniczące od południa z wioską lasy, są dziś 
tylko wspomnieniem dawnych borów sosno-
wych intensywnie eksploatowanych u schyłku 
XIX stulecia. Rejon rzek Eau Claire i Chippewa 
należał wówczas do obszarów, z których po-
zyskiwano największe na świecie ilości drew-
na dla budownictwa i przemysłu meblarskie-
go. Nic więc dziwnego, iż tereny, na których 
położony jest dziś amerykański Lublin zostały 
w owym czasie sprzedane przez rząd Stanów 
Zjednoczonych m.in. „baronowi drzewnemu” 
Henry C. Putnamowi (w 1872r.). Inni właściciele 
działek, tj. spółka Eau Claire Lumber Company 
i producent cegieł George Burnham, też z cza-
sem odsprzedali swe nieruchomości podmiotom 
pozyskującym drzewo. Na progu nowego stule-
cia na scenie pojawia się wspomniany na wstępie 
Marion Dursky, który nabywa te tereny od spółki 
Northwestern Lumber Company. Marion handlo-
wał nieruchomościami zaludniając terenu na po-
łudniu Wisconsin i w okolicach Chicago. Wedle 
zapisów w roku 1907 cena działek na terenie 
formującej się wioski Lublin kształtowała się na 
poziomie 8,00 dolarów za akr. 

Dursky pochodzić miał z polskiego Lublina, 
stąd nazwa jaką ochrzczono nowo założoną miej-
scowość. Nie ma powodów by w to wątpić zwa-
żywszy, iż do dziś nazwisko „Durski” jest spo-
tykane w mieście nad Bystrzycą. Czy pozostali 
pionierzy, którzy w większości przywędrowali do 
hrabstwa Taylor z Chicago też mieli lubelskie ko-
rzenie? Tego nie wiemy, ale część z nich zapew-
ne tak. Nie posądzałbym agenta nieruchomości 

LUBLIN
ADAM PRZYSTUPA o samodzielną i arbitralną decyzję w tak ważnej 

sprawie jak nazwa siedziby nowej społeczności. 
Może ktoś, kto czytał będzie nazwiska owych 
pionierów, odnajdzie wśród nich znajome nazwi-
ska? Oto John Albiniak, Maurice Zagorski, Mike 
Skrzypczak, Mike Orzechowsky, Walter Tyter,  
Adam Pacewicz i Frank Kulwiec. Tak przynaj-
mniej je zapamiętano, tak je zapisano. 

Pierwsze domy poczęły piąć się w górę już 
1906 roku. Ubogie jak ich właściciele, z czę-
ścią gospodarczą przyległą do części mieszkal-
nej. Z czasem ich konstrukcje przebudowywano. 
Poczęły pojawiać się niezależne zabudowania 
gospodarskie, stodoły. Co ciekawe, uboga spo-
łeczność już na początku postarała się o budo-
wę szkoły. Zrazu jednoizbową, którą z czasem 
zastąpił duży ośmioizbowy budynek. Historia 
zachowała nazwisko pierwszej nauczycielki, pani 
Rose Stanek z Bellinger. 

W roku 1908 stają we wsi dwie świątynie – 
rzymsko-katolicki kościół p.w. Św. Stanisława, 
którego pierwszym proboszczem został oj-
ciec T.F. Malecki oraz kaplica prawosławna św. 
Demetriosa, w której posługiwał kapłan dzielący 
swój czas między parafię w Lublinie a cerkiew 
w miejscowości Huron, gdzie dojeżdżał konno. 
Obecność diaspory prawosławnej w wiosce to za-
sługa Daniela Majkowicza, który w owym czasie 
przybył z Mississippi i jako asystent Durskiego 
zachęcał swych ziomków, galicyjskich Unitów do 
zakupu ziemi i pracy w okolicznych lasach. Obie 
świątynie nie przetrwały do dnia dzisiejszego. 
Nowy kościół rzymsko-katolicki św. Stanisława 
pobudowano w 1961 roku, zaś cerkiew pra-
wosławną Zaśnięcia Matki Bożej w roku 1927. 
W roku 1927 pobudowano w Lublinie trzecią 
świątynię – Polski Narodowy Kościół katolicki pod 
wezwaniem Marii Panny. 

W roku 1915 władze hrabstwa Taylor oficjal-
nie potwierdzają założenie wsi Lublin. Choć zda 

się, że w tym przypadku rzeczow-
nik „village” należałoby raczej tłu-
maczyć, jako małe miasteczko. 
W roku 1917 swój tartak pobudo-
wał tam Anastazy John Ogurek. 
Mieszkańcy spacerujący drewnia-
nymi chodnikami mogli co dnia 
zaopatrywać się w licznych skle-
pach (mięsnych, obuwniczych, 
kowalskich, wielobranżowych), 
korzystać z usług fryzjera (udzie-

lał również lekcji muzyki), czy zjeść w kilku ba-
rach czy restauracjach. W barze u Jaska (wcze-
śnie u Albiniaka), którego budynek jest ponoć 
dziś najstarszym w okolicy, serwowano nie tylko 
whisky i piwo, ale też… bimber. W miasteczku 
funkcjonował młyn, garbarnia, wytwórnia pude-
łek, fabryka marynat, fabryka mebli czy wytwór-
nia serów. Energię elektryczną doprowadzono do 
Lublina w roku 1927. 

Przy stacji kolejowej znajdował się urząd 
pocztowy, którego pracownik jak wspomina-
li najstarsi mieszkańcy Lublina pomagał niepi-
śmiennym mieszkańcom w przygotowaniu kart 
pocztowych i listów. Pocztę rozwożono codzien-
nie. Aż do 1940 listonosz Sylvester Krakowiecki 
czynił to konno bądź przy pomocy powozu.

Był też w małym Lublinie bank, który swe 
podwoje otworzył w roku 1919. Funkcjonował 
do 1933 roku, a wszystko za sprawę niejakiego 
Peter Bauma, który w listopadzie 1932 roku zra-
bował zeń dziewięćset dziesięć dolarów. Sumę 
tylko na pozór mało imponującą zważywszy, iż 
był to czas Wielkiego Kryzysu. Zdarzenie mocno 
dotknęło mieszkańców, którzy nie odzyskali ca-
łości swych wkładów, ale byli zmuszeni pośpiesz-
nie spłacić zaciągnięte pożyczki. 

To tylko okruchy historii nieznanego szerzej 
Lublina zza wielkiej wody. Wioski czy miastecz-
ka, które pamięta o swym starszym protopla-
ście. W lipcu 2015 roku przedstawiciele władz 
Lublina gościli na uroczystościach stulecia ma-
łego Lublina. Dwa lata później z okazji 700-lecia 
nadania Lublinowi praw miejskich władze mia-
steczka, w którym dziś co szósty mieszkaniec ma 
polskie korzenie słały uroczyste przesłanie, koń-
cząc je słowami „Niech dobry Bóg ma w Swojej 
opiece Lublin i Jego Mieszkańców!”
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Ja chcę, by pani mi naprawdę pomogła”. Mówił 
to dziesięcioletni chłopiec. Zapytałam, jak mogę 
mu pomóc, a on odpowiedział, że jego najmłod-
sza siostra Paulinka nie ma sukienki do chrztu. 
Zaoferowałam sukienkę młodszej córki, która 
niedawno była chrzczona. „Bardzo chętnie” od-
powiedział elokwentnie Przemek, a ja pytałam 
dalej, jak mogę mu pomóc. Usłyszałam „Ja po-
trzebuję pracy”. Sądziłam, że chodzi o rodziców, 
więc zapytałam „A co tata potrafi?”. ”To nie dla 
taty, to dla mnie” powiedział Przemek. 

Co było dalej?
Zapytałam, gdzie mieszka. Na drugi dzień po-

jechaliśmy do Przemka z Bogumiłą Nowicką i śp. 
Wojtkiem Kanadysem. Zapukaliśmy do drzwi. 
Otworzył ojciec. Akurat prał tetrowe pieluchy 
i z dosyć groźną miną zapytał, czego tu chce-
my. Zaczęłam tłumaczyć, że przyszliśmy z radia 
i wtedy wychylił się Przemek, który powie-
dział, że to pani Ewa z radia. Wtedy 
tata się uśmiechnął i weszliśmy 
do środka. Czasem bieda się 
kojarzy z bałaganem, ale 
tam było bardzo czyściutko, 
idealny porządek i bardzo 
pusto, nie było żadnych za-
bawek. Z każdego kąta wy-
chodziło dziecko. Miłka miała 
wtedy pełną torbę pączków, 
które zostały natychmiast po-
chwycone. Najmłodsza siostra 
Przemka strasznie płakała, więc 
zapytałam, gdzie jest mama, gdzie bab-
cia. Usłyszałam, że obie są w szpitalu i jest tyl-
ko tata. Zdecydowałam, że zrobimy kaszkę. Nie 
wiem dlaczego, ale zachowaliśmy się tak, jakby-
śmy byli we własnym domu. Otworzyłam szafki, 
a w tych szafkach pusto. Wojtek pobiegł do skle-
pu po mleko, kaszkę i inne rzeczy. Ojciec siadł 
i nic nie mówił. Siedział z tą pieluchą w ręku. 
To wszystko działo się bardzo szybko. Wtedy za-
częliśmy rozmawiać. Przemek zaczął opowiadać, 
że niedaleko stąd mieszka Ania, Piotrek, że jest 
dużo takich dzieci. Potem odwiedziłam rodzinę 
Ani i po raz pierwszy w środku miasta zobaczy-
łam klepisko na podłodze. Mama była chora, nie 
mogła chodzić. Ta mała dziewczynka musiała być 
jak dorosła zajmować się całą rodziną. Wróciłam 
do radia, weszłam do gabinetu mojego prezesa 
i w ogromnych emocjach powiedziałam, że musi-
my założyć jakąś fundację albo stowarzyszanie. 

Prezes Janusz Winiarski powiedział „Dziewczyno, 
jak ty sobie to wyobrażasz? Przecież to jest ko-
niec października. Jak ty chcesz im pomóc? 
Poszukaj organizacji, która służy dzieciom, daję 
ci mikrofon i rób, co chcesz”. I tak zaczęła się 
Akcja.

To chyba nie było takie proste?
Przy tym mikrofonie nie wiedziałam, jak to 

powiedzieć dzieciom. W jaki sposób mówić o ta-
kich trudnych sprawach, o wielkich problemach 
dorosłych, które głównie dotykają dzieci. Trzeba 
było znaleźć drogę i dobry Bóg podpowiedział, 
bo prawda się broni, kiedy mówi się szczerze, 
a radio ma taką moc. Trzy czarodziejskie słowa, 
które wiecznie powtarzałam w moich autorskich 
programach dla najmłodszych: proszę, dziękuję, 
przepraszam. One są ogromnie ważne w tej Akcji 
i wtedy też od tego zaczęliśmy. Mówiliśmy: „po-

proście o pomoc dorosłych”. Przepraszaliśmy 
rodziców, że teraz „Jasiek” będzie wy-

glądał inaczej. Zamiast piosenki, 
chcemy zadedykować, prawdzi-

wą niezwykłą choinkę, która 
zbliżała się wielkimi krokami. 
Przemek opowiedział, że nie 
zawsze w domu jest co posta-
wić na stół, a marzy mu się, 
aby na święta były i śledziki, 

i karp, i jakieś inne wiktuały, 
a jego siostra bardzo chciałaby 

mieć lalkę, ale to zbyt duży wyda-
tek. Dzieciaki zaczęły przynosić swoje 

miśki, lalki. Pamiętam, jeden chłopiec przy-
niósł skrzypce, bo któryś z kolegów Przemka 
chciał grać na skrzypcach. Dzieci przyprowadza-
ły dorosłych i byliśmy w radiu zarzucani dara-
mi. Pamiętam jak dziś, sołtys z Zezulina, śp. pan 
Joachim Rybak, nocą zwołał chłopów i przygoto-
wywali we młynie mąkę. Tak się zaczęła Akcja. 
Mieliśmy już coraz więcej paczek i zaprosiliśmy 
do współpracy Polski Komitet Pomocy Społecznej 
i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Przemek 
przyprowadzał coraz to nowych kolegów, ale 
potem Akcja objęła już nie tylko Stare Miasto. 
Poprosiliśmy straż miejską o pomoc, pomagali 
nam rozwozić paczki. 

A potem pojawiła się wielka uliczna 
zbiórka…

Wielka Uliczna Zbiórka Darów też pojawiła się 
spontanicznie, gdy okazało się, że tych potrzebu-
jących jest  więcej. W nocnym programie, który 

Pani Ewo…
I oto Adam i Ewa spotkali się przed Wigilią. 

Wierzę, że wszystko jest po coś, że nie 
ma przypadkowych spotkań, że 
nie ma przypadkowych zdarzeń, 
choć wciąż musimy dokony-
wać wyborów. 

Pani Ewo, widząc to 
Pani zabieganie w spra-
wach innych ludzi, py-
tam skąd ta wrażliwość? 

Cofając się pamię-
cią, trzeba by opowiedzieć 
o moim pierwszym spotkaniu 
z Przemkiem. To był 1993 rok. 
Siedzimy teraz w radiowym holu, 
który wtedy wyglądał zupełnie inaczej. 
To wszystko zaczęło się właśnie w tym miejscu. 
Do „Jaśka” dobranocki dla najmłodszych, którą 
prowadziłam, zadzwoniła pani Ela Zdanowicz, 
z zapytaniem czy może przyjechać z grupą dzie-
ci ze Starego Miasta, które bardzo chciały zo-
baczyć, jak wygląda radio „od kuchni”. Właśnie 
wrócili z wycieczki z Dąbrówki pod Lubartowem. 
Zaprosiłam ich, ale nie wyobrażałam sobie wte-
dy, że są to dzieci często poranione; takie, któ-
re pierwszy raz w życiu zobaczyły trawę, żywą 
krowę i zielony las. W czasie tej audycji dowie-
działam się o takich właśnie refleksjach i za-
chwytach. Po programie, przesympatyczna pani 
Basia, która miała serce jak ocean i prowadziła 
radiowy bufet, poczęstowała dzieciaki drożdżów-
kami i oranżadą. Były zachwycone. Zapytałam, 
czy któreś z nich chciałoby jeszcze odwiedzić na-
sze studio. Zaznaczyłam, że gość przychodzący 

do „Jaśka” wnosi coś od siebie: śpiewa piosenkę 
lub recytuje wierszyk, opowiada jakąś bajkę albo 

mówi o swoich pasjach. Najpierw zapa-
dła cisza, potem pierwszy odezwał 

się Przemek. Powiedział, że on 
bardzo chętnie, bo ma wie-
le pomysłów, a tak w ogóle 
to chciałby kiedyś w ży-
ciu śpiewać na prawdziwej 
scenie. Bardzo zapalił się 
do pracy dziennikarskiej. 
Coraz więcej dowiadywałam 

się o nim, o jego rodzinie, 
kolegach. Zaprosiłam wszyst-

kie dzieci, a na drugi dzień przy-
szedł Przemek ze swoimi kolegami. 

Kiedyś spotkałam te dzieci na parkingu 
przy ratuszu, gdzie za pieniądze pilnowały samo-
chodów. Pamiętam, jak powiedziałam do niego 
„Słuchaj, skoro jesteś taki chętny, by przychodzić 
do radia, to cię serdecznie zapraszam, ale jesz-
cze dowiemy się, jak idzie ci w szkole”. Tu spu-
ścił głowę, bo radził sobie średnio. Nawiązałam 
kontakt z panią nauczycielką, która powiedziała 
mi, że w tej rodzinie nie jest łatwo, a jest tam 
naprawdę wiele dzieci. Innym razem po audycji 
i kolejnych drożdżówkach u pani  Basi, otwierając 
portfel zapytałam, czy mogę mu jakoś pomóc. 
Tak przecież postępujemy najczęściej – otwiera-
my portfel i dajemy pieniądze. Wtedy Przemek 
spojrzał na mnie bardzo dojrzałym wzrokiem - 
nigdy tego nie zapomnę. Był zażenowany i jed-
nocześnie przekonany o tym, że to, co chce teraz 
powiedzieć, jest ogromnie ważne i płynie prosto 
z serca. Usłyszałam: „Nie, ja nie chcę pieniędzy. 

Pospolite ruszenie 
gorących serc
O ludzkiej życzliwości, wrażliwości, trosce i miłości bliźniego 
– rozmawiamy z Panią redaktor Ewą Dados, człowiekiem o wielkim 
sercu, Pomysłodawczynią Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej 
„Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”.

ADAM PRZYSTUPA
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było przed laty, nie wstydzi się tego, jak trud-
ne miał dzieciństwo. Potrafi mówić o tym, jak 
wiele może zmienić w życiu każdego człowieka, 
zwłaszcza małego, taka szansa, którą się dostaje 
od losu. Zdawałoby się od zupełnie obcych ludzi. 
To nie przypadek, że wtedy ta pierwsza zbiór-
ka odbywała się w pierwszą niedzielę Adwentu. 
Każdy z nas ma swoją drogę i swój deka-
log. Dla mnie to nie jest bez znacze-
nia i nie było, bo Adwent, to jest 
czas oczekiwania na narodziny 
prawdziwej Miłości. Zawsze 
jest ta nadzieja wigilijna, kie-
dy siada się za nakrytym bia-
łym obrusem stołem; kiedy 
człowiek popatrzy na swoich 
najbliższych, kiedy pod cho-
inką są prezenty, kiedy widzi 
się uśmiech mamy; kiedy ktoś 
też się uśmiecha właśnie dlatego, 
że ma świadomość, że inny człowiek 
o nim przed świętami pomyślał i sądzę, 
że to jest najpiękniejszy cel. Nowe pokolenie 
wolontariuszy może zastanawia się, dlaczego 
nie mamy numeru konta, dlaczego nieustępli-
wie trwamy przy swoim. Właśnie dlatego, by nie 
stracić tych wartości, które są niepodważalne 
i nie do kupienia. Bo ani życzliwości ludzkiej, ani 
troski o drugiego człowieka, ani miłości bliźniego 
się nie kupi. To trzeba gdzieś w sobie mieć, wy-
pracować, rozwinąć, pielęgnować. 

Tę wrażliwość kształtują też w nas lu-
dzie, których spotykamy na swojej drodze.

Mam szczęście do wspaniałych ludzi. Cały 
czas szkoły średniej i lat młodzieńczych mia-
łam szczęście być pod opieką cudownej kobiety, 
pani Reginy Możdżeńskiej, która była instrukto-
rem teatralnym w dawnym Domu Kultury. To są 
cudne wspomnienia, zielone lata. Wiem, jak to 
jest ważne, kiedy młody człowiek dostaje taki 
właśnie pokarm i wrażliwość, bo potrzeba nam 
ogromnie wrażliwości. Po maturze zdawałam do 
szkoły teatralnej w Warszawie. Nie dostałam się 
i choć pan Tadeusz Łomnicki namawiał mnie, 
bym kontynuowała swoją pasję, bym nawiąza-
ła współpracę z teatrem jako adeptka, wróciłam 
do Lublina. Natomiast miłość do poezji pozosta-
ła. W czasach studenckich udało mi się wygrać 
parę festiwali, co zaowocowało zaproszeniem 
do radiowego studia przez redaktor Krystynę 
Kotowicz. Nie lubię o tym mówić. Wydaje mi 

się, że każdy sukces w życiu jest po coś. Po to, 
by nas doskonalić, rozwijać, uczyć. To wszyst-
ko ma na nas wpływ. Kiedy zaczęła się Akcja, 
kiedy miałam mniej czasu, by się skoncentrować 
na audycjach literackich Pani redaktor Krystyna 
Kotowicz, która ściągnęła mnie do radia, naj-
pierw miała do mnie o to żal. Mówiła „Nie zbawisz 

całego świata, nie uda ci się”. I miała rację, 
bo nie o zbawienie całego świata tu 

chodzi, lecz o pomoc konkretnym 
dzieciom. Proszę sobie wyobra-

zić, że największym dla mnie 
prezentem od losu była chwi-
la, gdy swego czasu siedzia-
łyśmy obie z panią Krystyną 
w redakcji, ona wypisywała 
dyplomy dla laureatów fe-
stiwalu, a ja wypisywałam 

dyplomy dla uczestników ak-
cji „Pomóż Dzieciom Przetrwać 

Zimę”. Powiedziała mi wtedy: „Wiesz, 
te uśmiechy dzieci są chyba zdecydowa-

nie głośniejsze niż oklaski, które dostawałabyś 
na scenie”.

Dziękuję za rozmowę.

w piątek prowadziliśmy z Grześkiem Wiejakiem, 
zaczęliśmy snuć marzenia. Powiedzieliśmy „Co 
by to było, gdyby tak w niedzielę rano podjechały 
samochody, do których ludzie przynosiliby dary? 
Co by to było, gdybyśmy to my dziennikarze, na-
łożyli rękawiczki, czapki i wraz ze słuchaczami 
próbowali uczynić coś, co jest niemalże nie do 
pomyślenia”. I na drugi dzień rozdzwoniły się te-
lefony. Ludzie dzwonili, że chętnie podjadą tymi 
samochodami. Niektórzy z tych kierowców do 
dziś wysyłają swoje dzieci. To stało się tradycją, 
dlatego tak hołdujemy tej wielkiej zbiórce. Ona 
daje pamięć o tym, że wtedy w sercach ludzkich 
zagościły jednocześnie: wiara i taki wyjątkowy 
duch tego pospolitego ruszenia gorących serc. 
W 1994 roku, zdecydowaliśmy, że powtarzamy 
akcję, bo zaczęły przychodzić listy, bo ludzie 
pamiętali. Postanowiliśmy, że uporządkujemy 
to nasze spontaniczne działanie i wtedy spisa-
liśmy w punktach to, co najistotniejsze. Wtedy 
powstał regulamin i piosenka „Pomóż dzieciom 
przetrwać zimę”, której tekst napisał śp. Zbyszek 
Stawecki, poeta, nasz „jaśkowy” Skrzat Michaś, 
a muzykę skomponowali Adam Abramek i Paweł 
Sot. W 1993 roku posiłkowaliśmy się tekstem 
znanej piosenki, którą śpiewała Natalia Kukulska 
„Przyjaciel to do siebie ma, że często o nim nie 
wiesz, lecz w porę zjawia się co dnia, gdy jego 
druh w potrzebie”. I tak to wyglądało. Początkowo 
wolontariuszami byli głównie dziennikarze. Przez 
lata zaraziliśmy niemal wszystkie grupy społecz-
ne. Akcja to nie tylko zbiórka publiczna, to także 
koncerty, spotkania, to także wiele innych jesz-
cze możliwości wsparcia dla dzieci.

Piękne jest to, że w tę pomoc rówieśni-
kom włączone są same dzieci.

Proszę zwrócić uwagę na hasło „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę” i „jaśkowe”: „proszę, 
dziękuję, przepraszam – zapamiętaj”. Te same 
inicjały. Tak złożyło życie. To jest cała tajemnica. 

Życie pięknie potrafi zaskoczyć, bo pew-
nie przychodząc do pracy w radiu, nie my-
ślała Pani, że coś takiego Panią spotka?

Nie, ale wie pan, zawsze miałam ogrom-
ny sentyment do dzieci. Bo skąd się wziął 
„Jasiek”? Troszkę z potrzeby bardzo osobistej, 
ponieważ moja najstarsza córka ciężko cho-
rowała. Spędziłam wiele dni i nocy w Centrum 
Zdrowia Dziecka przy jej łóżku, walczyłam o jej 
życie. Miałam okazję towarzyszyć bardzo cho-
rym dzieciom. Zawsze w sercu noszę ogromną 

wdzięczność dla tych ludzi, zupełnie dla mnie 
obcych, którzy wtedy podali  mi pomocną 
dłoń; którzy brali mnie pod swój dach, bo po-
byt w hotelu przy Centrum był dosyć kosztowny. 
Doświadczyłam strachu, przeszłam długą drogę 
kilku operacji, wędrówkę ze śpiworem, ale też 
uśmiech dobrych ludzi, ich życzliwość. Kiedy 
więc przychodzi matka ze łzami w oczach i mówi, 
że jej dziecko jest ciężko chore, nie mam wątpli-
wości, żeby złapać za słuchawkę i dzwonić, do 
kogoś kogo znam, kogo nie znam, do kogoś, kto 
może pomóc. Wiem, ze kiedyś ktoś postępował 
podobnie w moim przypadku. Dostałam taką lek-
cję od życia. Tak jak mówiłam – wszystko jest po 
coś. Gdybym nie doświadczyła pewnych zdarzeń, 
żyłabym inaczej. Nie mówię, że gorzej, czy le-
piej, bo każdy ma prawo do swojego scenariusza. 
W naszej akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 
pomagać może każdy, kto ma serce. Jeśli mam 
dobrą wolę, to znajdę miejsce dla siebie. Jeśli 
mam dobrą wolę, a świat postrzegam dłońmi, 
czyli jestem osobą niewidomą, to liczę „słonecz-
ka” i robię to tak szybko, tak genialnie. To jest 
tak potrzebne, bo każdy sztab dostaje kopertę 
z odliczonymi „słoneczkami”. Nasi wolontariusze 
z niepełnosprawnością, którzy chcą się włączyć 
w Akcję mają tu swoją przestrzeń, czują się god-
nie, czują się w wielkiej rodzinie. Równie szczę-
śliwi są ci, którzy otrzymują, jak i ci, którzy dają. 
Tu nie ma żadnych dysproporcji. To naprawdę 
pospolite ruszenie gorących serc. Człowiek czyta 
przychodzące listy, pochyla nad nimi, wzrusza, 
czasem uroni łzę, chciałby pomóc. Kiedyś nasi 
wolontariusze szukali rowerka w wybranym kolo-
rze, a gdy potem pojechali z tym rowerkiem, oka-
zało się, że chłopczyk, który o nim marzył, jest 
chory. Przywieźliśmy Tomka do Lublina i dzięki 
temu rowerkowi, przeszedł jedną, drugą, trzecią 
operację. Dziś chodzi, jest dorosłym Tomaszem 
i zawsze przysyła nam kartki na święta. Ktoś po-
wie, ze to niewiele, ale dla nas ta kartka jest taką 
wiarą w drugiego człowieka i określeniem sensu 
tego, co staramy się czynić. A wszystko zaczęło 
się przed radiowym mikrofonem.

Jak potoczyły się losy Przemka?
Przemek jest dziś dorosłym człowiekiem. 

Ma 37 lat, śpiewa, mieszka w Warszawie, 
wspiera sztab Akcji w Towarzystwie Przyjaciół 
Dzieci na warszawskim Mokotowie, wspiera 
Małgosię Kownacką podczas zbiórki w Programie 
I Polskiego Radia w Warszawie. Mówi o tym, jak 

Ewa Dados 

Człowiek o wielkiej wrażliwości, sercu 
i pasji pomagania bliźnim, dziennikarka Radia 
Lublin, pomysłodawczyni Ogólnopolskiej Akcji 
Charytatywnej „Pomóż Dzieciom Przetrwać 
Zimę”, laureatka wielu nagród i wyróżnień, 
m.in. Orderu Uśmiechu i Europejskiej Nagrody 
Obywatelskiej.

Wszystkich chętnych do wsparcia 
Ogólnopolskiej Akcji Charytatywnej „Pomóż 
Dzieciom Przetrwać Zimę” zapraszamy do od-
wiedzenia strony internetowej www.pdpz.pl 
oraz akcyjnego fejsbuka www.facebook.com/
pomozdzieciomprzetrwaczime
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Okres Świąt Bożego Narodzenia to 
wyjątkowy czas. Czas, który rodzi-

ny, bliscy, przyjaciele starają się spędzić wspól-
nie. Jest to według obyczaju czas pokoju, w któ-
rym wygasły waśnie, spory i wojny.

 W naszej historii jednak często zdarza-
ły się momenty gdy święta wypadło spędzić na 
froncie, w trakcie walki, w niewoli, czy na ze-
słaniu. Był to czas szczególnie trudnych rozstań, 
które wzmagał niepokój i troska o losy i życie 
najbliższych często wiązał się z wieloletnią roz-
łąka. Święta Bożego Narodzenia to też tradycja 
śpiewania kolęd. Żołnierzom przebywającym 
z dala od rodzin pieśni te dodawały wyjątkowej 
otuchy i nadziei. A w okresie I wojny dawały 
Polakom nadzieję na odrodzenie wolnego kraju. 
Powstawały wtedy kolędy nawiązujące do ak-
tualnej sytuacji, opisujące bieżące wydarzenia. 
Słowa układane były na melodię znanych kolęd 
lub piosenek wojskowych na przykład ,,Kolęda 
żołnierska’’ Antoniego Bogusławskiego do melodii 
,,Przybieżeli do Betlejem’’. ,,Kolęda powstańcza’’ 
napisana przez jedną z sanitariuszek w obozie 
dla rannych powstańców w Pruszkowie w 1944 
r. nawiązywała treścią do kolęd, a była śpiewana 
na melodię piosenki ,,Serce w plecaku’’.

 Aby zapewnić żołnierzom poczucie wspól-
noty i pamięci o nich, społeczeństwo polskie or-
ganizowało pomoc dla wojska. Szczególny tego 
wymiar miał miejsce w Lublinie gdzie w 1915 r. 

powstał społeczny Szpital dla Legionistów 
i Gospoda Legionowa. Tam poza codzienną po-
mocą podkreślano wyjątkowość świąt Bożego 
Narodzenia i Wielkanocy poprzez wspólne posiłki 
i podarunki dla żołnierzy. Zbierano także środki 
na upominki świąteczne dla żołnierzy przebywa-
jących na froncie. Ta forma pamięci i wsparcia 
od obywateli stanowiła dla nich szczególną war-
tość. Jeden ułanów 11 pułku w 1919 r. opisał 
zawartość swojego upominku: ,,Kartki papieru, 
ołówek, kawałek mydła,2 pierniki’’ - Dzisiaj to 
dla nas banalne, dla niego wówczas był to wyraz 
troski i opieki.

 W Lublinie zbiórkami na ten cel zaj-
mowały się głównie organizacje kobiece, m.in 
Liga Kobiet, Koło Polek, a także młodzież szkół 
lubelskich.

 Dzisiaj też możemy poczuć atmosfe-
rę tamtych czasów. Roztoczańska Konna Straż 
Ochrony Przyrody, która kontynuuje trady-
cje polskiej kawalerii, co roku współorganizu-
je wspólne śpiewanie kolęd i piosenek wojsko-
wych. Odbywa się to w wyjątkowym miejscu 
- Dworku Wincentego Pola - muzeum literatu-
ry na Kalinowszczyźnie. Polski dwór, mundury 
i wspólny śpiew, w którym każdy głos może się 
odnaleźć tworzą zawsze niepowtarzalną aurę. 
Najbliższe takie spotkanie odbędzie się 18 stycz-
nia o godzinie 17.

MUZEUM ZNAKI CZASU      GRZEGORZ SZTAL

Z kolędą
w mundurze
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Kolęda żołnierska - Antoni Bogusławski 

Przybieżeli do Betlejem żołnierze,
Mieli szare z wężykami odzieże,
Orły lśnią srebrzyste
Z Polski, Jezu Chryste,
Żołnierze - żołnierze.
 Jeden mówi: Panie Jezu malutki,
 Żebyś nóżek nie ubrudził - masz butki,
 Dar to od piechura,
 Najprzedniejsza skóra,
 Malutki - malutki
Drugi mówi:Masz Dziecino, szabelkę,
Wsiądziesz na koń, weźmiesz w rękę 

tręzelkę,
Bo w polskiej koronie 
Nie masz nic nad konie,
Nie masz nad szabelkę.
 Trzeci mówi: Oto działko ze stali,
 Orzeszkami jak kulkami w świat wali,
 Od artylerzysty
 Przyjm ten sprzęt ognisty 
 Ze stali, ze stali.
Czwarty doda: Jam marynarz spod Gdyni,
Niech ci chwały ten okręcik przyczyni,
Żagiel gdy rozwiniesz,
Wnet do nas przypłyniesz,
Do Gdyni, do Gdyni.
 A tu stoi obok żłobka na ziemi
 Samolocik ze skrzydłami białemi.
 Skąd?Nie wiedzą sami!
 Wziął go Pan rączkami
 Swojemi - swojemi.
Oczętami tłum żołnierski przenika:
Czemu nie ma między wami lotnika?
Jezu, on przed ćwiercią
Doby - poległ śmiercią 
Lotnika, lotnika
 Wtedy Jezus do żołnierzy zawoła:
 Lotnik w mego się przemieniła anioła,
 Z nieba dalej strzeże 
 Polskiego rubieża
 Dokoła - dokoła.

Kolęda powstańcza 

Żołnierz drogą maszerował 
Poprzez góry, lasy, polem
Pastuszkowie go spotkali,
Do Betlejem wiedli społem.

A choć był zmęczony bardzo,
Ale spieszył się on wielce,
Bo w plecaku niósł Dzieciątku
Z Warszawy żołnierskie serce.

Tę kolędę, tę jedyną
Śpiewam dla Ciebie Dziecino,
Daj bym przetrwał wszystkie boje 
I znów ujrzał miasto moje…

Za wolnością zatęskniony
Idę walczyć w obce strony,
Ale daj bym przetrwał boje
I znów ujrzał miasto moje!

Żołnierz niósł z Warszawy serce - 
Serce młode i gorące - 
Co walczyło w zapomnieniu
Przez słoneczne dwa miesiące.

Gdy w stajence się zebrali 
Pany, króle, pastuszkowie,
Piękne dary poskładali
Aby Jezus wybrał sobie…

Tę kolędę, tę jedyną…

A w stajence za wszystkimi,
Młody, ale pełen sławy 
W mundurze zniszczonym bardzo 
Stał polski żołnierz z Warszawy…

Dzieciąteczko go poznało,
Uśmiechnęło się do niego 
I spośród darów wybrało
Serce żołnierza polskiego!
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Porozmawiajmy o świę-
tach Bożego Narodzenia.  
Jako misjonarz Zgroma-
dzenia Misjonarzy Afryki 
niejeden raz spędzał je 
Ojciec na tym kontynen-
cie. Czy w przypadku Afryki 
możemy mówić o jakichś 
charakterystycznych trady-
cjach związanych z Bożym 
Narodzeniem?

Poza Afryką Północną, 
chrześcijaństwo jest na tym 
kontynencie nową religią. Wiele 
krajów jak Zambia, Malawi, 
Tanzania, dopiero niedaw-
no obchodziło stulecie chrze-
ścijaństwa. To zbyt krótko, by 
wykształcić jakieś typowe afrykań-
skie tradycje związane z Bożym Narodzeniem. 
By nastąpił proces inkulturacji Dobrej Nowiny 
potrzeba więcej czasu, ale proces ten w natu-
ralny sposób postępuje. Boże Narodzenia to 

inkarnacja. Bóg wziął nasze 
ciało, stał się podobny do 
nas. Dlatego na afrykań-
skiej rzeźbionej szopce Pan 
Jezus jest Afrykańczykiem, 
widzimy palmy i afrykańską 
chatę. Ale oczywiście wiele 
rzeczy jest importowanych. 
Misjonarze z Irlandii wraz 
z Dobrą Nowiną przynie-
śli irlandzkie wyobrażenie 
świąt, jeżeli są to Polacy, to 
przyniosą swoją tradycję. 
Tam gdzie są Polacy tam 
jest i Wigilia, ale nie jest to 
tradycja ogólnochrześcijań-
ska. W kościele francuskim 

Wigilia jest nieznana, opłatek 
jest nieznany. Jest duży obiad bo-

żonarodzeniowy 25 grudnia koło południa, ale 
to wigilijne przygotowanie to napięcie, jakie my 
przeżywamy wokół Wigilii jest nieznane. Nie 
ma więc tego również w Afryce bo misjonarze, 

WYWIAD

O świętach Bożego Narodzenia w dalekiej Afryce oraz radościach
i trudach życia misjonarza, w roku jubileuszu 150-lecia założenia
Zgromadzenia Misjonarzy Afryki - Ojców Białych, rozmawiamy
z Ojcem Mariuszem Piotrem Bartuzi.

ADAM PRZYSTUPA

Dzielmy się
radością Bożego 
Narodzenia
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którzy tam dotarli z Dobrą Nowiną nie przynieśli 
tego ze sobą. Nam Polakom bardzo tego braku-
je. Brakuje nam doświadczenia rodzinnej Wigilii 
i wyprawy na Pasterkę.

Pasterka też jest nieobecna?
Pasterki bywają. Dla mnie Pasterka powinna 

być o północy, natomiast w wielu miejscach ze 
względu na różne rzeczy, na bezpieczeństwo, 
na odległości, ta msza wigilijna jest np. o dwu-
dziestej, co też zdarza się czasem w Polsce. Całą 
moją młodość chodziłem na Pasterkę o północy, 
a ponieważ jestem z Podhala, z przyjaciółmi jeź-
dziłem na Pasterką na Wiktorówki. Bardzo dużo 
śniegu, droga przez las, kontekst niemal bajko-
wy. Do tych Pasterek, będę już teraz wszyst-
ko porównywał. Tego w Afryce nie ma, ale 
za to są inne rzeczy. 

Co takiego?
Niesamowita radość. 

Bardzo duża ilość osób 
zaangażowanych w li-
turgię i to, co jest obok, 
czyli śpiewy, insceniza-
cje. Opisuję kontekst po-
drównikowej Afryki, gdzie 
byłem od 1999 do 2006 
roku. Rok w Tanzanii, dwa 
lata w Malawi i cztery lata 
w Kenii. To są różne kraje, 
ale dominuje w nich kul-
tura Bantu i ten kościół 
jest podobny troszeczkę 
do siebie. Podobny jest 
też sposób pracy. Jest 
główny kościół parafi al-
ny i bardzo wiele kaplic 
dojazdowych. W każdej 
tej kaplicy ludzie chcą 
przeżyć Boże Narodzenie. 
Nie ważne czy masz zdolności, czy ich nie masz 
– wszyscy są zaangażowani. Szopka, jaką tam 
można spotkać jest być może dla nas estetycznie 
odległa, bo przygotowana przy pomocy wszyst-
kich materiałów, jakie są dostępne, ale jest 
ogromna chęć by ofi arować wszystko by ją ude-
korować. W Mali gdzie także byłem i w Burkina 
Faso istnieje tradycja u nas niespotykana. Tam 
przed domami stawia się murowane szopki. 
Porównać to można do naszych przydrożnych 
kapliczek. Ta stała szopka następnego roku jest 
odnawiana, odmalowywana, dekorowana. 

A kolędy?
Nie, nie mamy czegoś takiego, choć śpiewa-

ne są pieśni przywiezione przez misjonarzy m.in. 
słynna „Cicha noc”. Ale kolędy i to, co my na-
zywamy kolędowaniem, czyli spotkania rodzin-
ne, gdy wspólnie się je śpiewa, nie są obecne. 
Natomiast przy każdej kaplicy jest chór i z okazji 
świąt odbywają się swego rodzaju koncerty. To 
jest unikalne. Oczywiści grają i wyśpiewują swoje 
melodie, gdzie ważne miejsce ma rytm afrykań-
skiego bębna, ale zdarza się, że nawet w małych 
miejscowościach można usłyszeć coś, co wydaje 
się bardzo odległe, jak pieśni z repertuaru mu-
zyki klasycznej. To wymagało wielu godzin przy-
gotowań i to podkreśla uroczyste przeżywanie 

Bożego Narodzenia. Te chóry, uroczysty ubiór, 
podkreślają dostojność liturgii.

Są muzykalni?
Mają rzadkie wyczu-

lenie na muzykę, na 
śpiew. W naszej kul-

turze porównywalne 
z muzykami zawodowy-
mi. Tymczasem tam, osób 
chcących i potrafi ących 
śpiewać jest bardzo dużo. 
Śpiew odbywa się na 
cztery głosy. Nawet, gdy 
śpiewa tylko kilka osób. 
U nas w kościele wszyscy 
śpiewamy jednym gło-
sem. Tam, pierwsze py-
tanie to – jakim głosem 
śpiewasz? To doświadcze-
nie po powrocie do Polski 
jest dla mnie wyzwaniem. 
Gdy w Afryce przyjeż-

dżam do jakiejś wspólnoty, 
zawsze zastaję już przygoto-

wane pieśni, wiadomo kto będzie śpiewał psalm. 
W Polsce to wszystko jest w gestii kapłana czy 
organisty. Tam księży jest mniej, więc świeccy 
muszą być bardziej zaangażowani.

To zaangażowanie podkreśla wspólnoto-
wy wymiar świąt Bożego Narodzenia.

Byłem kiedyś częścią duszpasterstwa aka-
demickiego w Algierii i tam byli studenci, którzy 
przyjechali z wielu krajów Afryki. Około 140 stu-
dentów, ponad 20 narodowości, a z niektórych 
krajów różne grupy etniczne. Gdy przyszło Boże 
Narodzenie, oni oprócz aspektu liturgicznego, 
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Niesamowita radość. 

Bożego Narodzenia. Te chóry, uroczysty ubiór, 
podkreślają dostojność liturgii.

z muzykami zawodowy-

dżam do jakiejś wspólnoty, 

chcieli przeżyć to jak rodzina. Ponieważ wszyscy 
byli daleko od swoich domów, ogromna, natu-
ralna potrzeba wspólnoty wyrażała się tym, że 
chcieli spożyć wspólny posiłek. Zamiast wracać 
do akademików, organizowali się by taki skład-
kowy posiłek w salki katechetycznej przygoto-
wać. Gdybym zapytał w Polsce, „czy jadłeś kie-
dyś wspólny obiad przy kościele?”, to niewiele 
osób miało to doświadczenie. Tam, w Boże 
Narodzenia, po uroczystej mszy, po południu, 
jest to częste. To uczucie, które my przeżywa-
my podczas Wigilii. Ona odpowiada na głęboką 
potrzebę człowieka, by razem usiąść do stołu 
i przeżyć doświadczenie wspól-
noty. Tego symbolem jest 
przecież dodatkowy talerz 
na stole wigilijnym. Nikt 
nie powinien być podczas 
świąt sam. Oni realizują 
tą potrzebę właśnie w ten 
sposób.

Próbujecie zaszcze-
piać tam nasze bożona-
rodzeniowe tradycje?

Staramy się tego nie 
robić. Ojcowie Biali od mo-
mentu powstania przed 150 
laty żyją we wspólnotach 
międzynarodowych. W tej 
wspólnocie odkrywamy, 
że to, co jest typowe dla 
naszych krajów nie jest 
uniwersalne. Stąd nasza 
wrażliwość, by być otwar-
tym na to, co jest miej-
scowe, na formy działal-
ności Ducha Świętego 
obecne w Afryce nim 
dotarli tam misjonarze. 
Misjonarze bynajmniej 
nie przynoszą Ducha Świętego, 
On dociera tam sam. My dopiero idziemy za 
Nim. Wartości ewangeliczne, które przynosimy 
tym ludziom nabierają przy tej wrażliwości głęb-
szego sensu, inaczej to przeżywają. Natomiast 
tam gdzie są polscy misjonarze posłani przez 
inne zgromadzenia, w swojej szczerości, niczego 
nie narzucając proponują te tradycje, które są 
im najbliższe. Sam z resztą robię to wewnątrz 
naszej wspólnoty zakonnej i moi współbracia po-
znali polski zwyczaj dzielenia się opłatkiem. 

Wiemy już, że w Afryce nie obchodzi się 
uroczyście Wigilii, ale czy święta Bożego 
Narodzenia ograniczają się tylko do 25 
grudnia?

Bywa bardzo różnie. W Afryce podrównikowej 
- parafi e są często podzielona na małe wspólnoty 
chrześcijańskie i te wspólnoty też chcą na swoim 
poziomie przeżyć Boże Narodzenie. W ten spo-
sób ta liturgia bożonarodzeniowa przeciąga się 
jeszcze na następne dni. Jeden z moich współ-
braci, który posługuje w Dar es Salam w Tanzanii 
mówi, że u niego Boże Narodzenie trwa do 
Nowego Roku. Można to porównać do spotkań 

opłatkowych. W Polsce lu-
dzie organizują je poza ko-
ściołem, tam mamy mszę 
świętą w kaplicy i wspólno-
towe spotkanie. 

Odwiedzając wspól-
noty misjonarz musi 
zapewne pokonać duże 
odległości?

Jeżeli jest to parafi a 
w stolicy, to odległości 
nie są duże. Natomiast, 
poza stolicą często trzeba 
jechać wiele godzin. Kiedy 
byłem w Malawi, nasza pa-
rafi a było położona wzdłuż 
jeziora o tej samej nazwie, 

więc by odwiedzić miej-
sca położone na jej po-
łudniowych krańcach je-
chaliśmy ponad 100 km. 
To się zmienia, gdyż jest 
coraz więcej misji, które 
przemieniają się w pa-
rafi e, gdzie pracują już 
miejscowi księża die-
cezjalni. Jest to zgodne 

z tym, co głosił nasz zało-
życiel kardynał Karol Lavigerie mówiąc, że my, 
jako misjonarze jesteśmy tymi, którzy sieją, na-
tomiast już głęboką praca ewangelizacyjna i jej 
ciągłość to zadanie samych Afrykańczyków. Jest 
to widoczne nawet na poziomie naszego zgro-
madzenia. Dziś jesteśmy już nie tyle misjona-
rzami Afryki, co misjonarzami z Afryki. Blisko 
100% naszych powołań w ostatnich latach
to Afrykańczycy. 

i przeżyć doświadczenie wspól-
noty. Tego symbolem jest 
przecież dodatkowy talerz 
na stole wigilijnym. Nikt 
nie powinien być podczas 
świąt sam. Oni realizują 
tą potrzebę właśnie w ten 

Próbujecie zaszcze-
piać tam nasze bożona-

Staramy się tego nie 
robić. Ojcowie Biali od mo-
mentu powstania przed 150 
laty żyją we wspólnotach 
międzynarodowych. W tej 
wspólnocie odkrywamy, 

opłatkowych. W Polsce lu-
dzie organizują je poza ko-
ściołem, tam mamy mszę 
świętą w kaplicy i wspólno-
towe spotkanie. 

noty misjonarz musi 
zapewne pokonać duże 
odległości?

w stolicy, to odległości 
nie są duże. Natomiast, 
poza stolicą często trzeba 
jechać wiele godzin. Kiedy 
byłem w Malawi, nasza pa-
rafi a było położona wzdłuż 
jeziora o tej samej nazwie, 

więc by odwiedzić miej-
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W Europie, także w Polsce coraz częściej 
zauważamy, iż nazbyt wielką wagę przy-
kładamy do tego zewnętrznego, nie du-
chowego wymiaru  świąt. Jak to wygląda 
w Afryce?

To prawda, ciągle musimy przypominać, że 
aspekty zewnętrzne choćby związane z deko-
rowaniem naszych ulic, sklepów czy domów 

są ważne, ale nie są celem samym w sobie. 
W Afryce tych objawów zewnętrznych, często 
komercyjnych, aż tak wiele nie widać, więc może 
łatwiej o skupienie na aspektach duchowych. 
Tam również są osoby, dla których dopiero Boże 
Narodzenia przypomina o fakcie, że są chrześci-
janami.  Z drugiej strony, wspólnotowy wymiar 
świąt, to że oprócz liturgii jest i śpiew, jasełka 
czy wspólny posiłek, przyciąga osoby niewierzą-
ce. Radosna, świętująca wspólnota jest prawdzi-
wym świadkiem tego, co przeżywamy. W Algierii 
na bożonarodzeniowy obiad przychodzili też mu-
zułmanie. Boże Narodzenie to radosne święto, 
którym powinnyśmy się dzielić. Powinniśmy to 
wykorzystać, jako element ewangelizacyjny.

Jako misjonarze niesiecie świadectwo 
w otoczeniu, które nie zawsze może być 
przyjazne. 

Ja osobiście miałem passę samych dobrych 
doświadczeń. Od ludzi z Afryki nigdy nie doświad-
czyłem zła. Przykre doświadczenia przebijają się 
medialnie. Nie słychać w nich o sytuacjach, gdy 
w czas Bożego Narodzenia muzułmanie przycho-
dzą by złożyć życzenia chrześcijanom, wspólnie 
zjedzą obiad. Natomiast, to prawda, czasem 
mają miejsce zdarzenia tragiczne. Najdłużej pra-
cowałem w Tizi-Ouzou, mieście położonym o 100 
km na wschód od Algieru. Tam 27 grudnia 1994, 
zaraz po świętach Bożego Narodzenia ginie 
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czterech Ojców Białych rozstrzelanych przez fa-
natyków religijnych w trwającej wówczas wojnie 
domowej w Algierii, pomiędzy Islamskim Frontem 
Zbawienia a rządem. Dzień wcześniej przeżywali 
wspomnienie męczennika św. Szczepana. Giną 
świadomie. Gdy wybuchł konflikt mieli propozy-
cję od przełożonych. Każdy w swoim sercu miał 
rozeznać, czy chce zostać. Wiedzieli, że nikt, kto 
zdecyduje się wyjechać nie będzie napiętnowa-
ny. Z tej wspólnoty jeden z ojców wyjechał na 
początku grudnia i przeżył, ale ta świadomość, 
że jego bracia zginęli parę tygodni później, to 
jego męczeństwo, to jego ofiara. Zamordowani 
ojcowe zostali w grudniu 2018 roku beatyfikowa-
ni w gronie dziewiętnastu męczenników algier-
skich. Przyjechałem do Algierii już po wojnie, 
ale znałem brata Dariusza Zielińskiego, który do 
1993 roku, nim wyjechał na studia, był stażystą 
w tej wspólnocie. Potem wrócił do Tizi-Ouzou, 
co dla wielu nie było łatwe. To moje doświadcze-
nie przeplatania się radości Bożego Narodzenia 
z bólem męczeństwa. Trzeba wiedzieć, że 
w tej wojnie głównymi ofiarami byli 
sami Algierczycy, którzy nie pa-
sowali do wizji świata ekstre-
mistów: kobiety, które uczyły 
w szkołach, studentki, ktoś, 
kto przyjaźnił się z kimś, 
kto nie był muzułmaninem. 
A przyjaźń jest możliwa, 
choć jest to trudne, bo ule-
gamy podszeptom, że to, 
co inne jest niebezpieczne, 
złe. Myślę, że każdy z nas wi-
nien szukać w sercu motywacji, 
by spotkać się z drugim człowiekiem. 
W gruncie rzeczy chodzi o to, bym w tej relacji 
mógł ukazać twarz Jezusa Chrystusa w sposób 
tak widoczny, by ta druga osoba to odczytała.

Świętom Bożego Narodzenia na misjach 
towarzyszy tęsknota?

Święta to również czas na przemyślenia, na 
refleksję. Pojawia się element nostalgii, choć 
człowiek stara się by całkowicie się jej nie pod-
dać. Przy dzisiejszych środkach komunikacji jest 
dużo łatwiej, bo w wielu miejscach jest już za-
sięg, więc można porozumieć się przez internet. 
Kiedy pierwszy raz wyjeżdżałem na misje mu-
siała wystarczyć kartka pocztowa, musiał wy-
starczyć list. Pokój misjonarza udekorowany jest 
kartkami, które dostaje na święta od bliskich.  

To się nie zmienia. To taki materialny znak, że 
ktoś pamięta. 

W przededniu świąt zwróćmy uwa-
gę czytelników na pewien ich aspekt 
misyjno-ekologiczny.

Tegoroczna ogólnopolska inicjatywa 
„Kolędnicy Misyjni” Papieskiego Dzieła Misyjnego 
Dzieci dedykowana jest małym mieszkańcom 
Amazonii. A ponieważ Amazonia to największe 
i najcenniejsze „płuca świata” to kolędowanie 
będzie miało też kontekst ekologiczny. Mali ko-
lędnicy z diecezji lubelskiej na podsumowanie 
swego trudu zaproszeni będą do „ekoczynu” po-
legającego na zbiórce zużytych baterii.

Na koniec poproszę Ojca o życzenia 
świąteczne.

Moje życzenia na Boże Narodzenie w tym roku 
składam w kontekście nadzwyczajnego miesią-
ca misyjnego, którego hasłem było „Ochrzczeni 
i posłani”. To życzenie Papieża, byśmy zdobywali 
coraz większą świadomość, że jednocześnie z na-

szym chrztem zostaliśmy posłani, jest 
także i moim. Widzę, jakie to mą-

dre ze strony Boga, że zaprosił 
nas do współpracy w swojej 

misji, bo jest to jednocze-
śnie ratunkiem dla naszego 
świata, dla każdego z nas 
z osobna. Jeżeli odkryję, 
że mogę być współpra-
cownikiem samego Boga, 
to jest sens żyć. W innym 

wypadku, mogę całe życie 
pytać - po co tu jestem? Życzę 

więc wszystkim i sobie również, 
byśmy w chwilach, gdy przygniotą 

nas trudności życia, gdy zechcemy powie-
dzieć, iż to wszystko nie ma sensu, odkryli, że 
tak nie jest. Bo jeżeli jestem ochrzczony, to je-
stem również posłany i mam tu misję do zre-
alizowania. Chciałbym, by każdy odkrył swoją 
misję. Jeżeli ktoś chciałby odkrywać ja wspól-
nie, to zapraszamy do współpracy, także przez 
Stowarzyszenie Przyjaciół Misjonarzy Afryki. Jest 
ono otwarte dla każdej osoby świeckiej, która 
chce wesprzeć tych, którzy są na misjach, ale też 
promować całe dzieło misyjne kościoła a szcze-
gólnie Ojców Białych. 
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W 1874 roku, dziesięć lat po powstaniu 
Fabryki Maszyn i Narzędzi Rolniczych Wacława 
Moritza, inżynier Mieczysław Tytus Wolski wraz 
z ziemianinem Mieczysławem Łabęckim założyli 
spółkę handlowo-przemysłową do prowadzenia 
Fabryki Machin i Odlewni Żelaza. 

Mieczysław Wolski pochodził z Końskiego. 
Podczas nauki w szkole średniej w Warszawie 
pra cował dorywczo w różnych zakładach meta-
lowych, między innymi w pierwszej w Królestwie 
Polskim fabryce maszyn rolniczych braci Evans. 
Skazany za udział w powstaniu styczniowym 
i zesłany do karnych ba talionów rosyjskich dzięki 
zabiegom rodziny został zwol niony. Niestety bez 
prawa do dalszej nauki. Podjął więc pracę w za-
kładach metalowych w Białogonie (obecnie część 
administracyjna Kielc). W ten sposób praktycz-
nie poszerzył wiedzę techniczną, co pozwoliło 
mu zdanie egzaminów, a następnie objęcie sta-
nowiska asystenta maszynoznastwa w Instytucie 
Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnego w Puławach. 

Fabryka zarejestrowana pod nazwą „M. Wolski 
i S-ka” mieściła się w zabudowaniach przy uli-
cy Foksal 14–16 (obecnie 1 Maja). W pierwszej 
fazie powstał magazyn, mieszkanie właściciela, 
warsztaty, kuźnia oraz portiernia. Od początku 
ze Spółka współpracował, między innymi Roman 
Cichowski, właściciel fabryki urządzeń rolniczych 
w Linowie oraz wynalazca brony klawiszowej 
produkowanej następnie w fabryce „M. Wolski 
i S-ka”. Uruchomiona fabry ka maszyn i narzę-
dzi rolniczych szybko rozwijała się i przynosiła 
znaczne zyski. W 1900 roku zatrudniała 200 
robotni ków, a roczna wartość produkcji wynosiła 
175 800 rb. Przedsiębiorstwo specjali zowało się 
w produkcji kieratów, młocarń, sieczkarń, kopa-
rek do kartofli, ugniataczy i walców pierścienio-
wych. Wysoką jakość wyrobów potwierdzają uzy-
skane na krajowych i zagranicznych wystawach 
rolniczo-przemysłowych medale i dyplomy zasłu-
gi, między innymi w Kijowie, Warszawie, Niżnym 
Nowogrodzie i Lublinie. Wyroby zaopatrywały 

rynek Rosji carskiej, a później Rosji Radzieckiej.
Mieczysław Wolski zaangażował się 

w działalność społeczną. Był jednym z organi-
zatorów Lubelskiego Towarzystwa Pożyczkowo-
Oszczędnościowego oraz Kasy Pożyczkowej 
Przemysłowców Lubel skich. W latach 1894—
1897 pełnił funkcję prezesa Kasy Przemysłowców 
Lu belskich. Należał do Zgromadzenia Kupców 
miasta Lublina. Od 15 października 1901 roku do 
śmierci był przewodniczącym Rady Opiekuńczej 
Siedmioletniej Szkoły Handlowej w Lublinie. 
Należał do grona inicjatorów założenia fundacji 
budowy gmachu szkoły. Był członkiem Komitetu 
Dy skontowego w Lubelskim Oddziale Banku 
Państwa. 

        W 1902 roku zmarł  Mieczysław Łabęcki. 
Po śmierci Mieczysława Wolskiego w 1904 roku, 
decyzją spadkobierców, działalność fabryki kon-
tynuowano pod nazwą „M. Wolski i S-ka”. W 1905 
roku dyrektorem komisarycznym został Ludwik 
Hafner, który rozpoczął kolejny etap rozwoju za-
kładu. Na bazie przebudowanych lub rozbudowa-
nych dawnych budynków powstały nowe obiekty 
fabryczne. Około 1910 roku powstała odlewnia, 
stolarnia i maszynownia. 

LUBELSKIE HISTORIE      MAGDALENA PIWOWARSKA

M.Wolski i S-ka
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  W 1921 roku fabryka została włączona do 
spółki akcyjnej Zjednoczenie Polskich Fabryk 
Maszyn Rolniczych. Kapitał spółki – podzielony 
na 20 tysięcy akcji po tysiąc marek – został roz-
dzielony między założycieli i osoby zaproszone. 
Spółka miała nieograniczoną działalność w kraju 
i za granicą. Produkowała maszyny udoskonalo-
ne technicznie – ale i łatwe w obsłudze – śmia-
ło konkurujące z maszynami zagranicznymi. 
W trzeciej fazie fabrykę rozbudowano o monta-
żownię i pawilon wystawowy.

Oferta fabryki zawierała szeroki i nowoczesny 
asortyment – brony francuskie kolczaste, kulty-
watory sprężynowe, znaczniki Jordana i obsyp-
niki, walce pierścieniowe, ugniatacze Campbella, 
kieraty siły od jednego do dziesięciu koni, przy-
stawki kieratowe, młocarnie, wialnie, młynki 
„Tryumf” z sitami i bez sit, sieczkarnie bębnowe, 
kieratowe i toporowe ręczne.

W latach 1926-1927 powstały filie fabry-
ki w Zamościu i Hrubieszowie oraz oddział we 
Lwowie, który działał do 1937 roku.

Wielki kryzys gospodarczy w latach 1929–
1933 poważnie odbił się na kondycji ekonomicz-
nej fabryki. Poprawa nastąpiła dopiero w latach 
1935–1937, kiedy zarząd podjął decyzję o roz-
szerzeniu profilu produkcji i usług. Asortyment 
poszerzono o karoserie do autobusów komunika-
cji miejskiej i karetek pogotowia, sprzęty domo-
we z drewna, a dla wojska pociski i skorupy do 
granatów – wszystko najlepszej jakości, czego 
dowodem były nagrody i dyplomy.

Problemy ze spłatą długów, odmowy kredytów 
bankowych oraz spory z zakładami ubezpieczeń, 
doprowadziły do likwidacji fabryki w grudniu 
1939 roku. Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych 
„Wolski i S-ka” została przejęta w dzierżawę 
przez Lubelskie Zakłady Mechaniczne Mariana 
Sowy, ale z prawem do umieszczania na produ-
kowanych maszynach i urządzeniach rolniczych 
fabrycznego logo – co było rękojmią ich wysokiej 
jakości.   c.d.n.

Więcej o działalności

Muzeum Historii Miasta Lublina 

w Bramie Krakowskiej

można przeczytać na stronie:

www.muzeumlubelskie.pl

Magdalena Piwowarska
Kierownik i Kustosz Muzeum Historii Miasta 

Lublina - Brama Krakowska, miłośniczka historii, nie-
zrównana przewodniczka po tajemnicach dawnego 
Lublina.
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Nie mogłem pozbierać myśli i słów też nie 
stało. Ledwie kilka godzin wcześniej, sprzątając 
balkon myślałem o tym, by zadzwonić doń przed 
świętami, porozmawiać i złożyć życzenia. Ledwie 
dzień wcześniej trafiła w moje ręce, pożyczona 
przez koleżankę, biografia „Budki Suflera”, ze-
społu, któremu poświęcił większą część swego 
zawodowego życia. Biografia, w której z wyboru 
był nieobecny, ale biała, poświęcona mu strona 
bolała. 

Wywiad, jaki mieliśmy szczęście opu-
blikować z panem Jerzym w poprzednim 
numerze EKOgadki, okazał się nieste-
ty ostatnim, a w ostatnich latach jednym 
z nielicznych. We wrześniowe, ciepłe południe 
spotkaliśmy się w gościnnych murach sklepu 
„Święty Spokój” na lubelskim Starym Mieście. 
W otoczeniu ustawionych na półkach winylowych 
płyt, skrywających melodie, o których nasz roz-
mówca zwykł opowiadać na radiowej antenie, 
zasłuchaliśmy się w historię jego życia. Racząc 
się rodzimym bursztynowym napojem snuł pan 
Jerzy blisko trzygodzinną gawędę o swoje pasji 
do muzyki i do radia. Dokładny w szczegółach, 
zrazu wyrazisty w swych sądach, innym razem 
lekko nostalgiczny i refleksyjny. Niezwykłe do-
świadczenie rozmowy ze świadkiem i sprawcą 
wielu zdarzeń wpisanych w historią Lublina, w hi-
storią polskiej i światowej muzyki. I z perspekty-
wy zdarzeń poczucie, że te blisko trzy godziny, to 
niewiele, to za mało…

Z powodów edytorskich, nasz wywiad nie był 
pełnym zapisem rozmowy z panem Jerzym. Dziś 
publikujemy, kilka niepublikowanych fragmen-
tów, które mamy nadzieję pozwolą uzupełnić wi-
zerunek człowieka pełnego pasji…

O próbie wplątania w operację szkalu-
jącą Czesława Niemena (Po wprowadzeniu 
stanu wojennego komunistyczne służby 
spreparowały fragment wcześnie nagrane-
go wywiadu z Czesławem Niemenem, tak 
by wyglądało, iż muzyk popiera stan wojen-
ny i politykę gen. Jaruzelskiego. Za sprawą 
emitowanej w Dzienniku Telewizyjnej sfał-
szowanej wypowiedzi muzyk, znalazł się 
w niezawiniony sposób na liście kolaboran-
tów przygotowanej przez solidarnościowe 
podziemie.):

„Kiedy wprowadzono stan wojenny, naczel-
ny ze „Sztandaru Ludu”, gdzie miałem rubrykę, 
zadzwonił do mnie bym napisał pomnikowy ar-
tykuł o Niemenie. Odpowiedziałem „Tyś chyba 
oszalał”. Oni wykorzystali wtedy wywiad z nim 
sprzed 13 grudnia i puszczali go w „Dzienniku 
Telewizyjnym”, jako rzekome zaakceptowanie 
przez niego wprowadzenia stanu wojennego. 
I tak się ta moja rubryka w „Sztandarze Ludu” 
skończyła. 

O polskim festiwalu Woodstock:
„Festiwal Woodstock o mały włos był-

by w Lublinie. Pracowałem wtedy z Jurkiem 
Owsiakiem w Programie III Polskiego Radia. 
Kiedyś mówi: „Patrz J.J., bo tak mnie nazywał, 
mam problem z miejscem do zorganizowania 
festiwalu”. Wymyśliliśmy ten festiwal w „Trójce”. 
To była akurat kolejna, dwudziesta piąta rocz-
nica festiwalu. Jechałem wtedy do Ameryki 
z Urszulą i jej facetem Staszkiem Zybowskim. 
Mówię „Jedź na tę rocznicę”. Wrócił i mówi, że on 
musi Woodstock robić w Polsce tylko, że nie ma 
miejsca. Przyjechałem do Lublina i spotkałem się 
z wicewojewodą. Mówię „Potrzebne jest jakieś 

WSPOMNIENIE

Nie byliśmy gotowi na tę wiadomość.
Kiedy w sobotni wieczór 16 listopada usłyszałem komunikat, 
iż zmarł Pan Jerzy Janiszewski...

ADAM PRZYSTUPA

Ostatni wywiad…
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miejsce, lotnisko…”. Zaproponował Radawiec. 
Pojechałem tam i zaczęliśmy poważnie rozma-
wiać. Początkowo się zgodzili, ale w końcu spra-
wa upadla, bo jakaś rada była przeciwna.”

O piosence „You Never Walk Alone”:
„Pierwszymi odbiorcami piosenki, która sta-

ła się hymnem kibiców Liverpoolu, o czym mało 
kto wie, byli The Beatles. Akurat weszli do stu-
dia, a George Martin poprosił ich by posłuchali 
nagrania, które przygotował z Gerry Marsdenem 
i the Pacemakers. Martin miał wielką słabość 
do amerykańskich musicali, a „You Never Walk 
Alone” została napisana przez Rodgersa and 
Hammersteina do musicalu „Carousel”. Ta pio-
senka jesienią 1963 roku zrzuciła z pierwszego 
miejsca na liście przebojów „She Loves You” 
Beatlesów. A był wówczas, w latach 60-tych taki 
zwyczaj, że podczas przerwy w meczach piłkar-
skich puszczano na stadionie pierwszą dziesiątkę 
listy przebojów gazety „New Musical Express”. 
To dlatego na trybunach w Liverpoolu zaczę-
to śpiewać „You Never Walk Alone”. Kiedy by-
łem w 1967 roku w Anglii, pojechałem na mecz 
Liverpoolu z Arsenalem, ale wtedy to było jesz-
cze takie niemrawe, nie to, co dziś. Niewielu wie, 
że w 1964 roku katowicka telewizja ściągnęła do 
siebie Gerry Marsdena. Wykonywał wtedy „You 
Never Walk Alone”. Niestety, nie ma zapisu tego 
programu. Sprawdzałem to. Skasowali.”

O perypetiach związanych z pracą w ra-
diu i studiem nagraniowym:

„Z pracy zwalniali mnie pięć razy. Gdy wpro-
wadzono stan wojenny w sądzie broniła mnie 
Teresa Liszcz. Broniła za darmo. Sędzia przy-
wrócił mnie do pracy, ale co z tego. Usłyszałem 
„Sądy to Pan sobie możesz wsadzić…”. Takie to 
były czasy. A gdy pierwszy raz chcieli mnie wy-
rzucić, uratował mnie Adam Tomanek. Legenda 
lubelskiego radia. Zawsze mówili – partyjny. Ja 
to wszystko wiem, ale to był porządny człowiek. 
Poszedł i powiedział, że złoży wymówienie, jak 
mnie nie zostawią w redakcji. Sto razy zadawa-
łem mu pytanie „Panie Adasiu, dlaczego?”. Nigdy 
mi nie odpowiedział. Myślę, że mu przypomina-
łem jego samego, jako młodzieńca, który też 
zaczynał z problemami. On mnie uratował dla 
radia. Pracowałem u niego cztery lata w informa-
cji. Robiłem dzienniki, jeździłem po wojewódz-
twie, nauczyłem się reportażu, ale nie wolno mi 
było dotykać się muzyki. Dopiero w 1974 roku 
przyszedł naczelny i powiedział, że wracam do 

redakcji muzycznej. Nie zgodziłem się, więc za-
groził, że mnie zwolni. Wróciłem do domu, prze-
myślałem sprawę i na drugi dzień powiedzia-
łem swojemu szefowi: „Panie Januszu, jak będę 
mógł coś nagrać w studiu, od czasu do czasu, 
to wrócę do redakcji muzycznej”. Usłyszałem: 
„Naczelny się na to nie zgodzi, ale umówmy się, 
że będziesz to sobie w nocy robił”. I tak zaczę-
ło się studio. Dużo rzeczy robiliśmy po nocach, 
płacąc strażnikowi „do łapy”, żeby pilnował jak 
przychodzi naczelny. Przychodziły wtedy panie 
sprzątaczki i mówiły „Panie Jurku, trzeba opuścić 
studio”. O to studio cały czas toczyła się walka. 
Już w nowej rzeczywistości, w latach 90-tych 
powiedziałem nieżyjącemu już dziś Januszowi 
Winiarskiemu, którego uważam za najlepszego 
w historii szefa Radia Lublin, że jest Anglik, który 
może nam zrobić reżyserkę i będzie to kosztować 
10 000 dolarów. Najpierw złapał się za głowę, ale 
potem mówi „Będę miał dla ciebie te pieniądze. 
Ściągnij Anglika”. Ten Anglik to był poważny fa-
cet, robił akustykę Stingowi i Philowi Collinsowi. 
Duże nazwisko, a ja go tu do Lublina ściągam. 
Potem, jak dowiedzieli się, że mi się udało, wy-
pożyczyła go „Trójka”. Przyjechał, zmienił reży-
serkę, głośniki wmurowane w betonową ścianę 
sprowadzaliśmy z Finlandii, stół - oczywiście 
Hendrix. 97% procent prawdy z tego wypływało. 
A wszystko, tak mówiąc między nami, tworzyli-
śmy pod Budkę Suflera.”

O miłości do przyrody i „Skazanych na 
Shawshank”:

„Jednym z moich najbardziej ukochanych fil-
mów jest „Skazani na Shawshank”. Cudowny, 
genialny film z Morganem Freemanem. 
Oglądałem go z 200 razy. Jest tam cudowna mu-
zyka Thomasa Newmana, której się nie zauwa-
ża. Smyczki i fortepian. Ten film to majstersztyk. 
Mogę o nim opowiadać bez końca. Moją ulubioną 
sceną jest scena z Jamesem Whitmore i z kaw-
ką.  Na moim balkonie jest z sześć gniazd kawek. 
Latem zawsze budzą mnie o czwartej czy piątej 
rano. Kochane ptaki. Ostatnio przydarzyła mi się 
historia, która pozwala uwierzyć, że Bóg jest, 
siedzi koło mnie i się mną opiekuje. Otworzyłem 
okno na balkon i do środka wfrunęła mi kawka, 
taka młoda. Kiedy wypadają z gniazd, takie nie-
opierzone, bardzo to przeżywam, bo czego by nie 
robić, kawka takiego pisklaka nie przyjmie już do 
gniazda. A ta wpadła i zaczęła latać po pokoju. 
Złapałem ją by wypuścić. Usiadłem w fotelu na 

balkonie i ją puściłem. Byłem w podkoszulce, 
a kawka złapała się jej łapkami na piersi i przy-
lgnęła do mnie. Nie wiem ile to trwało. Dziesięć 
sekund, minutę, pół minuty? A potem wyfrunęła, 
usiadła na barierce, posiedziała i odleciała. Była 
taka młodziutka. Jeszcze myślałem „Boże, czy 
ona da radę”. Na drugi dzień sprzątam balkon, 
odwracam głowę, patrzę a ona siedzi. Myślę so-
bie, przecież to niemożliwe. A kawki, o czym mało 
kto wie, to najwierniejsze zwierzaki na świecie. 
Jak się dobiorą parami i jednej się coś stanie, to 
druga umiera. Tak są wierne. Obserwuję je od 
lat. Nawet dziś rano, przed naszym spotkaniem, 
dolewałem im wodę.

Zawsze wokół mnie były zwierzęta. W lesie 
znaleźliśmy malutką suczkę. Jakiś drań przy-
wiązał ją sznurkiem i pojechał sobie na wcza-
sy. A ja wybrałem się na kurki. Znalazłem trzy 
i patrzę z krzaczków jagód wystaje jakiś łebek. 
Nie wiedziałem, co to jest. Podszedłem, widzę 
piesek. Bida skulona i te oczka wpatrzone we 
mnie. Wziąłem tego pieska. Objechaliśmy z sy-
nem wszystkie domki wokół. Pytaliśmy czy ktoś 
nie zna, czy komuś nie uciekła. Na drugi dzień 
nazwałem ją B.B. Gdy byłem w Londynie i wpa-
dałem do studia przy Abbey Road, przychodził 
tam Paul McCartney z takim małym pieskiem, 
którego wszyscy nazywali B.B. Moja B.B. jest tak 
mądra i wdzięczna. Niedawno urodziła mi pięć 

szczeniaczków. Są piękne. Mam też kota, które-
go omal nie rozjechałem pod kinem „Kosmos”. 
Piękny pers. Lubię zwierzęta. Wszystko, co żyje 
jest dla mnie drogie i ważne.” 

Dziękujemy Panie Jerzy. Do zobaczenia…
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Jerzy Janiszewski
Urodzony 17.09.1944 r. w Przemyślu, zm. 

16.11.2019 r. w Lublinie. Pasjonat muzy-
ki, uczestnik festiwalu w Woodstock w 1968 
r., współorganizator protestów studenckich 
w Lublinie w marcu 1968 r., dziennikarz Radia 
Lublin (1967-2012), autor kultowych audy-
cji muzycznych w Radiu Lublin (m.in. „Wehikuł 
Czasu”, „Beatlemania”) oraz w Programie III 
Polskiego Radia. Producent muzyczny i do 2006 
r. szef lubelskiego studia nagrań Hendrix (wcze-
śniej Studio). Współtworzył płyty m.in. Budki 
Suflera, Izabeli Trojanowskiej, Urszuli, zespołu 
Maanam i grupy Bajm. Właściciel jednej z naj-
większej w Polsce kolekcji płyt winylowych.



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 1

0 
- 

Z
IM

A
 2

01
9

36

Zimowi goście
z Północy

W ŚWIECIE ZWIERZĄT      MARCIN POLAK

Tekst - Marcin Polak,
Katedra Zoologii
i Ochrony Przyrody
UMCS w Lublinie

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

 Zima to trudny czas w cyklu rocznym pta-
ków. Dlaczego ? Otóż problemem dla naszych 
skrzydlatych przyjaciół nie są niskie tempera-
tury lub duże opady śniegu. Ptaki są stałociepl-
ne i posiadają bardzo dobrą termoregulację. 
Gruba warstwa tłuszczu, puchowe i konturowe 
upierzenie, szereg przystosowań związanych 
z układem krwionośnym powodują, że nawet 
w największe mrozy ptaki są w stanie utrzymać 
stałą ciepłotę ciała. Przykładem jest najmniej-
szy ptak naszego kontynentu – mysikrólik. 
To maleństwo w świecie ptaków waży zaledwie 
4,5 grama. Podczas długiej zimowej nocy my-
sikróliki nocują samotnie w koronach drzew 
(w przeciwieństwie do sikor gromadnie nocują-
cych w dziuplach i budkach lęgowych). Gatunek 
ten nawet w czasie burzy śniegowej jest w stanie 
utrzymać stałą temperaturę ciała, która wynosi 
39,5 °C. Przy siarczystych mrozach sięgających 
– 30 °C różnica pomiędzy temperaturą otocze-
nia a przestrzenią pod piórami mysikrólika może 
wynosić nawet 70°C. Warto zaznaczyć, że stosu-
nek powierzchni ciała organizmu do jego masy 
ma istotny wpływ na bilans cieplny u zwierząt 

stałocieplnych. Większe ciało ułatwia utrzymy-
wanie ciepłoty (tzw. reguła Bergmanna). Czym 
mniejszy osobnik tym ma bardziej niekorzystną 
relację powierzchni jego ciała do ciężaru i potrze-
buje więcej energii. Mniejsze gatunki zwierząt 
mają po prostu szybszy metabolizm i ich serce 
uderza znacznie częściej na minutę. Co ciekawe 
mysikróliki regularnie zimują w naszych szero-
kościach geografi cznych. Ba, liczenia punktowe 
przeprowadzone przez pracowników Katedry 
Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS w Lublinie m. 
in. w Lasach Janowskich oraz borach sosnowych 
koło Puław wykazały, że mysikrólik jest jednym 
z najliczniejszych gatunków w zespołach ptaków 
leśnych w okresie zimowym. W jaki sposób więc 
ten i inne zimujące gatunki są w stanie przetrwać 
długie, zimowe noce ? Okazuje się, że siedem 
procent masy ciała mysikrólika stanowią pióra 
w liczbie czterech tysięcy. Złożona mikrostruk-
tura piór zatrzymuje pęcherzyki suchego i ogrza-
nego powietrza. Szereg badań wskazuje, że 
puch ptaków ma najwyższe wartości termoizolu-
jące ze wszystkich znanych struktur na świecie. 
Producenci odzieży terenowej cały czas testują 

RYS.: Sójka

różnorodne syntetyczne materiały, które jed-
nak parametrami znacząco odbiegają od tego co 
stworzyła Natura. Powracając do naszego pytania 
co jest głównym problemem dla ptaków zimu-
jących w naszych szerokościach geografi cznych 
to jest to przede wszystkim brak lub niedobór 
pokarmu. Zazwyczaj jest go mało lub dostęp do 
niego jest bardzo utrudniony. Wyjątkiem są pta-
ki roślinożerne, w tym łuszczaki (ziarnojady) dla 
których nie ma problemu ze znalezieniem dużej 
ilości nasion. Przedstawicielem tej grupy jest 
krzyżodziób świerkowy, w którego diecie do-
minują nasiona świerku zwyczajnego. Ptak ten 
jako jedyny w naszym kraju (może obok synan-
tropijnych gołębi miejskich i sierpówek) potrafi  
rozmnażać się również zimą.

Kolejnym ziarnojadem chętnie korzystają-
cym z naszych karmników jest gil. Większość 
z nas uważa, że gatunek ten przylatuje do nas 
wyłącznie na zimę. Jednak nie jest to prawda, 
gdyż gil jest nielicznym, ale regularnie lęgowym 
gatunkiem w borach naszego kraju. Zimą gile są 
jednak lepiej widoczne, m. in. dlatego że przyla-
tują do nas północne populacje ze Skandynawii. 

Podobna sytuacja jest z sójką. Nasze popula-
cje tego gatunku albo zostają u nas na zimę 
albo przemieszczają się w rejon basenu Morza 
Śródziemnego, a do nas przylatują ptaki z pół-
nocnej Rosji i Skandynawii. Stąd może kolej-
ny mit pokutujący w naszym społeczeństwie, 
a utrwalony dzięki genialnemu wierszowi Jana 
Brzechwy, o sójce wybierającej się za morze. 

Na koniec muszę wspomnieć o jednym z naj-
piękniejszych zimowych gości z Północy, któ-
rego możemy spotkać w naszym kraju, czyli 
o jemiołuszce. Jest to niesamowicie kolorowy 
ptak z charakterystycznym czubkiem na wierz-
chu głowy. Swoją obecność stada jemiołuszek 
oznajmiają bardzo przyjemnym dla ludzkiego 
ucha głosem kontaktowym, który przypomina 
dzwoneczki. Jemiołuszka jest przedstawicielem 
nielicznej grupy ptaków (do której należy np. 
myszołów włochaty, górniczek, śniegu-
ła), które traktują nasz region jako zimowisko.
To Polska jest dla nich ciepłym krajem…

RYS.: Gil RYS.: Jemiołuszka
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Pani Profesor, czy mie-
wa Pani w domu choinkę?

Od lat nie ubieram cho-
inki. Na święta wyjeżdżam 
poza Lublin do mamy i tam 
przystrajamy drzewko. 
Wbrew pozorom, nie je-
stem w tym odosobniona. 
Jak wynika z moich badań, 
adresatami choinki w naszych 
domach były przede wszystkim 
dzieci. Rodzice zwykle ubierali cho-
inkę ku radości dzieci, a pierwsze choin-
ki, jakie przed bardzo wielu laty pojawiały się 
na grobach w Polsce, to były również choineczki 
ustawiane na grobach dzieci. Wielokrotnie sły-
szałam od osób w podeszłym wieku: „Odkąd je-
stem starsza czy mieszkamy sami, to nie ubie-
ramy choinki”. Więc to nie jest tak, że choinka 
jest obowiązkowa, ale też nie da się współcze-
śnie spędzić świąt Bożego Narodzenia bez wize-
runku choinki. Nawet jeżeli ja czy ktoś inny nie 
ubiera tradycyjnej choinki, to nie znaczny, że nie 
mamy stroika, czyli kilku udekorowanych gałęzi, 
najczęściej żywych, ale też sztucznych. Miła, bli-
ska sercu rzecz. Choinki są ważnym symbolem 
świąt Bożego Narodzenia, więc będą też na na-
szych stołach w postaci różnego typu rysunków 
na talerzach, na serwetkach świątecznych, na 

świecach czy na świątecznych 
kartkach. 

Choinka tak mocno 
wrosła w naszą kulturę, 
że chyba nie wszyscy 
zdajemy sobie sprawę, 
iż zwyczaj jej ubiera-
nia, nie jest zwyczajem 

rodzimym.
Rzeczywiście, zwyczaj 

ubierania choinka nie ma pol-
skich korzeni, ale bożonarodzeniowe 

drzewko jest dla nas tak ważne, iż pewnie 
dużo osób by się dziś zdenerwowało, gdybyśmy 
to podkreślali. Szczególnie ważna była choinka 
w okresie niewoli, w okresie zaborów, gdy wie-
szano na niej ozdoby o wydźwięku patriotycz-
nym. Mawiano wtedy, że na przykład łańcuch 
symbolizuje okowy, jakie zakłada na Polaków za-
borca. Pamiętam opowieści mojego taty o przed-
wojennych bombkach zdobionych orzełkiem. 
Można więc powiedzieć, że w historię naszej 
choinki jest wpisana potrzeba patriotycznego 
wyrazu polskości. Tymczasem przyszła ona do 
nas ze starożytnej Grecji przez Bałkany w VIII-X 
wieku n.e. w czasach jeszcze przedchrześcijań-
skich, jeszcze przed początkiem polskiej pań-
stwowości. Tym niepolskim źródłem współcze-
snej choinki była grecka eiresione – ozdobiona 

O bożonarodzeniowej choince, związanych

z nią tradycjach, jej protoplastach oraz symbolice

rozmawiamy z Profesor Katarzyną Smyk

z Instytutu Nauk o Kulturze UMCS

Miłe, bliskie
sercu drzewko

WYWIAD zielona gałązka. W Grecji na początek nowego 
roku chłopcy śpiewali pieśni eiresione, obnosząc 
po domach tę ustrojoną gałąź – pierwowzór pol-
skiej choinki.

W jakim celu?
Jako drzewko noworoczne, czyli takie, które 

ma zaprojektować pozytywnie wszystko to, co 
ważne dla człowieka na najbliższy rok. Choinka 
to również drzewko, które pojawiając się 
w naszym obejściu przyniesie życie, bo 
jest wiecznie zielone. Drzewko, któ-
re zabezpieczy naszą przestrzeń na 
najbliższy rok, bo jest kłujące. Wreszcie 
ubrane w owoce przyniesie nam bogac-
two na stoły. To są te treści, które pol-
ska choinka wzięła z greckiego źródła. 
Choinki, zwane między innymi pod-
łaźniczkami, które przyszły do nas 
z Bałkanów, były to ozdoby wiszą-
ce. Zawieszano je na ścianie lub 
u pułapu, bo izby były niewielkie. 
Przechowywano je niekiedy przez 
cały rok. Czasem wykorzy-
stywano je, by okadzać cho-
re bydło lub przestrzeń 
związaną ze śmiercią do-
mowników. Podłaźniczkę 
wyrzucano dopiero, gdy do 
domu przyniesiono nową. 
Obecność tego zielone-
go elementu noworocz-
nego, który ozdabiał 
izbę na święta Bożego 
Narodzenia i zostawał 
w takim kontinuum aż do następ-
nych świąt, to jest coś, czego my 
dzisiaj z choinką nie doświadczamy. 

Skąd więc w naszych domach stojące 
choinki?

Choinka, już jako stojące drzewko, przywę-
drowała do nas z Alzacji. W czasach zaborów po-
jawiła się w zaborze pruskim, przede wszystkim 
w Wielkopolsce razem mieszczaństwem niemiec-
kim wyznania ewangelickiego. Stamtąd rozprze-
strzeniała się idąc w dół drabiny społecznej, od 
mieszczan, szlachty przez inteligencję wiejską 
(nauczyciela, księdza, policjanta) po wszystkich 
mieszkańców wsi. Terytorialnie odbywało się to 
na ziemiach polskich w bardzo różnym tempie. 
Na Śląsku, Pomorzu i w Wielkopolsce, gdzie były 
dużo ludności pochodzenia niemieckiego, należy 

uznać, iż już przez I wojną światową była to po-
wszechna tradycja. Najpóźniej, czyli dopiero po 
II wojnie światowej, choinkę można uznać za po-
wszechną po naszej stronie Wisły. 

Jaka wedle tradycji powinna być nasza 
choinka?

W myśleniu tradycyjnym musiało być to 
drzewko, które pachnie. Zapach oznacza 

życie, które będzie się rozprzestrze-
niać w naszym domu przez cały 
najbliższy rok. Ważne, by drzew-
ko nie gubiło igieł. Opadanie igieł 
i czegokolwiek z choinki było spra-
wą poważną. Spadające ciastka, 

żołędzie czy bombki to był bardzo 
poważny znak nieszczęścia. Znak, 

że śmierć przyjdzie do tego 
domu w nadchodzącym 

roku. W okolicach Mielca 
istniał przekaz, że jeśli 
z choinki spadnie żołądź, 
a na choince zostanie 

jego czapeczka, zna-
czy to, że gospo-
darz tego domostwa 

straci czapkę, czyli 
w najbliższym roku 

odejdzie. 
Kiedy cho-

inka trafi ała 
do izby? Ja 
ubieram ją 
w przeded-

niu Wigilii.
Co by pan powie-

dział na to, że w oko-
licach Janowa Lubelskiego choinkę ubierano po 
wieczerzy wigilijnej? Nie wiem, czy dziś dzieci 
miałyby tyle cierpliwości. W przekazach o trady-
cyjnej choince pojawia się informacja, że drzew-
ko warto było przynieść trochę wcześniej. Stało 
w obejściu, co trochę przypomina nasze współ-
czesne przedświąteczne wystawianie drzewek 
na balkon. Dlaczego? Choinka, jako pochodzą-
ca z lasu, a więc z przestrzeni obcej, przestrzeni 
groźnej, musiała pobyć przez chwilę blisko czło-
wieczego obejścia po to, żeby zharmonizować 
się, zniwelować te wszystkie groźne elementy, 
które mogła ze sobą przynieść. Bo las to prze-
strzeń duchów, przestrzeń błądzenia. Las to 
znaczy zaświaty. Mało kto potrafi ł wejść do lasu 

ważne dla człowieka na najbliższy rok. Choinka 
to również drzewko, które pojawiając się 
w naszym obejściu przyniesie życie, bo 
jest wiecznie zielone. Drzewko, któ-
re zabezpieczy naszą przestrzeń na 
najbliższy rok, bo jest kłujące. Wreszcie 
ubrane w owoce przyniesie nam bogac-
two na stoły. To są te treści, które pol-
ska choinka wzięła z greckiego źródła. 
Choinki, zwane między innymi pod-
łaźniczkami, które przyszły do nas 
z Bałkanów, były to ozdoby wiszą-
ce. Zawieszano je na ścianie lub 
u pułapu, bo izby były niewielkie. 
Przechowywano je niekiedy przez 
cały rok. Czasem wykorzy-
stywano je, by okadzać cho-
re bydło lub przestrzeń 
związaną ze śmiercią do-
mowników. Podłaźniczkę 
wyrzucano dopiero, gdy do 
domu przyniesiono nową. 
Obecność tego zielone-

w takim kontinuum aż do następ-

drzewko, które pachnie. Zapach oznacza 
życie, które będzie się rozprzestrze-

niać w naszym domu przez cały 
najbliższy rok. Ważne, by drzew-
ko nie gubiło igieł. Opadanie igieł 
i czegokolwiek z choinki było spra-
wą poważną. Spadające ciastka, 

żołędzie czy bombki to był bardzo 
poważny znak nieszczęścia. Znak, 

że śmierć przyjdzie do tego 
domu w nadchodzącym 

roku. W okolicach Mielca 
istniał przekaz, że jeśli 
z choinki spadnie żołądź, 
a na choince zostanie 

jego czapeczka, zna-
czy to, że gospo-
darz tego domostwa 

straci czapkę, czyli 
w najbliższym roku 

odejdzie. 

inka trafi ała 

Co by pan powie-
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i wyjść z niego bezpiecznie. Natomiast w moim 
domu, pamiętam jak mama, gdy dzieci już się 
zmęczyły, dokańczała ubieranie choinki w nocy 
przed Wigilią, bo w Wigilię trzeba było jeszcze 
pójść do pracy. Wstawałyśmy rano i choinka już 
stała. Chciało się zapalić lampki, ale babcia mó-
wiła, że nie, że to dopiero na wieczerzę wigilijną. 
Bo wieczerza jest taką kulminacją okresu świę-
towania. To jest dopiero ten święty czas. Cały 
dzień Wigilii jest nazywany półświętkiem, czyli 
do połowy pracowity, a od pewnego momentu, 
kiedy pojawi się pierwsza gwiazda, jest już wiel-
kim świętem, wigilią przyjścia na świat Boga, 
wigilią odradzania się świata. To z tego powo-
du, moment pojawienia się pierwszej gwiazdy 
jest dopiero sygnałem do zapalenia światełek na 
choince.

Czym przystrajano choinkę? Bombka po-
jawiła się pewnie dosyć późno?

Pierwsze choinki przystrajano tak samo 
jak podłaźniczki ozdobami w kształcie kwiatów 
i gwiazd, orzechami. Na choince wieszano rów-
nież ciastka oraz jabłka – symbol miłości, uro-
dzaju, ale też bogactwa, bo pamiętajmy, że kie-
dyś na polskich wsiach jabłek było niedużo. Starą 
formą ozdób są też łańcuchy, te wykonane ze sło-
my, a więc złote, oznaczające bogactwo i dosta-
tek, oraz wykonane z kolorowego papieru. Kolor 
oznaczał, że drzewko zakwitło, że żyje i udzieli 
nam więcej życia. Łańcuch musiał być oczywiście 
długi, bo długi łańcuch to długie i zdrowe życie. 
Na Lubelszczyźnie, która jest wielokulturowa, 
warto pamiętać o ozdobach przedstawiających 
Mikołaja, cudotwórcę, świętego kościoła wschod-
niego i zachodniego, bardzo ważnego zwłaszcza 
w prawosławnej religijności ludowej.

Do kiedy powinna stać choinka? 
Można wskazać kilka takich granicznych dat, 

równie tradycyjnych i rozpowszechnionych. 
Zatem usłyszymy, iż choinka winna stać do 
Nowego Roku, czyli 1 stycznia. Inną wskazywa-
ną datą jest święto Trzech Króli, czyli 6 stycz-
nia. Jeszcze gdzie indziej mówiono, iż choinkę 
można rozbierać dopiero, jak ksiądz przejdzie 
po kolędzie. Dziś przeciąga się to aż poza okres 
Bożego Narodzenia. W liturgii ten czas kończy 
się niedzielą Chrztu Pana Jezusa. Rozpoznajemy 
to po tym, że ksiądz w kościele ma na sobie ró-
żowy ornat. Natomiast w takiej potocznej religij-
ności sądzimy, że okres bożonarodzeniowy trwa 
aż do Matki Bożej Gromnicznej i dziś do wigilii 

tego święta choinki stoją w wielu domach czy 
kościołach. 

Choinka to też prezenty…
Kiedyś, kiedy nie wszystkich było stać na cho-

inkę, i wówczas sama choinka była prezentem. 
Rodzice ubierali ją po kryjomu i odsłaniali dla 
dzieci jako prezent w Boże Narodzenie. Gdy my-
ślimy o początkach choinki na dworach królew-
skich, warto wspomnieć, iż po roku 1840 choinka 
na dworze brytyjskim była podczas świątecznego 
przyjęcia przekazywana z rąk do rąk, bo królo-
wa zawieszała na niej drobne upominki, które po 
kolei zdejmowali dla siebie goście. Dziś prezenty 
pojawiają zwykle się pod choinką. Choinka sta-
je się wtedy osią świata, łączy przestrzeń nieba 
z przestrzenią ziemi. Na górze ma gwiazdę i anio-
ły, więc sięga nieba. Spodem sięga ziemi. To pod 
choinką materializują się prezenty gwiazdkowe, 
czyli od gwiazdki, od narodzonego Jezuska, albo 
od aniołka – a więc z nieba. Te prezenty pokazu-
ją, że choinka to przestrzeń gdzie materializuje 
się to, co dobre, to, co boskie.

Bardzo dziękujemy za rozmowę. 

dr hab. Katarzyna Smyk 

Profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk 
o Kulturze UMCS, doktor habilitowana nauk hu-
manistycznych w dziedzinie językoznawstwa, 
specjalność: językoznawstwo polskie i folklory-
styka, Przewodnicząca Rady ds. Niematerialnego 
Dziedzictwa Kulturowego przy Ministrze Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego na kadencję 2019-
2022, autorka licznych artykułów, prac nauko-
wych, w tym książki „Choinka w kulturze polskiej. 
Symbolika drzewka i ozdób”, sekretarz redak-
cji czasopisma „Twórczość Ludowa. Kwartalnik 
Stowarzyszenia Twórców Ludowych”.

„Fitzcarraldo” to film w reżyserii Wernera Herzoga z 1982 roku opowiadający historię XIX wiecz-
nego irlandzkiego inżyniera Briana Sweeney Fitzgeralda, który z miłości do muzyki postanawia w środ-
ku południowo amerykańskiej dżungli pobudować operę. Środki na realizację tego przedsięwzięcia 
pochodzić mają z plantacji kauczuku. Kłopot w tym, iż by go wywieźć i sprzedać Fitzgeraldo decyduje 
się na przetoczenie statku z ładunkiem przez wykarczowane w dżungli wzgórze, z koryta jednej rzeki 
do drugiej. Reżyser zainspirował się prawdziwą historią peruwiańskiego barona kauczukowego Carlo-
sa Fermína Fitzcarralda, który w 1893 roku odkrył 11 kilometrowe lądowe przejście między dolinami 
rzek Urubamba i Madre de Dios w Peru. Owym przesmykiem przymuszeni przez Fitzcarralda tubylcy 
z plemienia Yine przenieśli 30 tonowy statek parowy „Contamana”. W filmie Herzoga statek o nazwie  
„Molly Aida” waży nie 30 a 320 ton. Co najciekawsze sceny jego przeciągania przez wzgórze nakręco-
no bez użycia efektów specjalnych. Nikt wcześniej nie dokonał takiego wyczynu i pewnie nie dokona.

Oczy reniferów żyjących w Arktyce zmieniają swój kolor w ciągu roku. Podobnie jak wiele in-
nych gatunków zwierząt posiadają one w oku tzw. błonę odblaskową. Odbijając światło, kierują je 
do fotoreceptorów, zwiększając skuteczność widzenia przy słabym oświetleniu. To ona nadaje oczom 
niektórych zwierząt charakterystyczny błysk w ciemnościach. U reniferów w jasnym świetle lata bło-
na jest złota, natomiast zimą, około Bożego Narodzenia zmienia kolor na ciemnoniebieski. Jej barwa 
regulowana jest ciśnieniem płynu we wnętrzu oka. W czas nocy polarnej renifery szerzej otwierają 
źrenice, co powoduje wzrost ciśnienia, a tym kurczenie włókien kolagenowych. Obkurczone włókna 
przyjmują barwę ciemnogranatową, która sprawia, iż poza oko odbijana jest mniejsza ilość promieni 
świetlnych. 

Czy Indianie mogli wykoleić pociąg, jak chcą tego współcześni reżyserzy? Okazuję się, że taki 
przypadek jeden, jedyny raz miał miejsce późnym latem 1867 roku. Na początku sierpnia grupa 
Szejenów pod wodzą Nogi Indyka, pojawili się w okolicach potoku Plum przy torach Union Pacific. 
Rozkręciwszy szyny wykoleili drezynę i pociąg towarowy. Z rozbitego pociągu młodzi wojownicy Sze-
jenów wyciągnęli bele perkalu i muślinu, które przywiązawszy do końskich ogonów w szaleńczej jeź-
dzie rozwłóczyli po prerii. Wedle zachowanych relacji każdy z nich starał się swym koniem stratować 
i poszarpać wstęgę towarzysza. Widok tej nierealnej sceny musiał być zaiste niepowtarzalny.

Pierwszy komercyjny dysk kompaktowy został wyprodukowany 17 sierpnia 1982 r. Znalazły 
się na nim walce chopinowskie w interpretacji chilijskiego pianisty Claudio Arrau. Wcześniej na etapie 
tłoczenia testowego w wytwórni Polydor, pierwszym testowanym utworem była „Symfonia alpejska” 
Richarda Straussa w wykonaniu filharmoników berlińskich pod batutą Herberta von Karajana. Pierw-
szą płytą CD, która sprzedała się w ilości miliona egzemplarzy był album „Brother In Arms” grupy 
Dire Straits z 1985 roku. 

Szczególnym rodzajem tęczy jest… tęcza księżycowa. Nie wywołują jej promienie słoneczne 
załamujące się w kroplach wody obecnych w powietrzu, ale światło odbite od księżyca. Najłatwiej 
dostrzec ją nocą nad wodospadem. Ludzkie w ciemnościach oko postrzega łuk księżycowej tęczy jako 
biały, choć jak każda prawdziwa, nie zawłaszczona tęcza, ma siedem kolorów: czerwony (na zewnątrz 
łuku), pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy (wewnątrz łuku).

RZECZY
POMIESZANIE
Czasem ważnych, czasem błahych, czasem intrygujących,

ale zawsze prawdziwych… 

ADAM PRZYSTUPA
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Rafał Niedźwiadek: Odnalezionych przed-
miotów, które moglibyśmy kojarzyć z prezenta-
mi, albo które mogłyby pełnić tę funkcje, mamy 
niewiele. Możemy mówić o trzech pionkach do 
gry, grzechotce, drewnianym mieczu i lalce. 

Zacznijmy od pionków.
Rafał Niedźwiadek: Jeden z nich znaleźli-

śmy w zupełnie niespodziewanym miejscu bo 
w grobie na cmentarzu. Ktoś zapewne go zgubił 
lub ofi arował zmarłemu. Drugi wykonany z kości 
pionek a może żeton odkryliśmy w chacie na pla-
cu Litewskim. Datujemy go na późne średniowie-
cze. Trzeci podczas prac przy fosie. 

Możemy określić, do jakich gier ich 
używano?

Rafał Niedźwiadek: Jesteśmy w tym wzglę-
dzie ostrożni, ale ten który znaleźliśmy w fosie, 
przynajmniej mi kojarzy się z szachową wieżą. 
Jest ułamany, więc mógłby to być też np. laufer 
albo królowa. 

Kiedy po raz kolejny zawitałem z wizytą do zaprzyjaźnionych archeolo-
gów z fi rmy Archee, początkowo mieliśmy zamysł ruszyć w kolejny spa-
cer po dzielnicach Lublina. Od słowa do słowa nasza rozmowa zboczyła 
jednak w kierunku przedświątecznych przygotowań, których czas po-
czął zbliżać się nieubłaganie. Nagła konstatacja, iż jeszcze prędzej zasko-
czy nas wizyta świętego Mikołaja sprowokowała żart jednego z moich 
rozmówców Stanisława Żórawskiego, iż archeolodzy zwykli wspierać 
go podkładając pod poduszki wydobyte z ziemi złote dukaty. A potem 
przyszło zastanowienie, czy w swej pracy naszym rozmówcom zdarzyło 
się odkryć coś, co w szósty dzień grudnia mogłoby rozweselić dziecięce 
twarze.

ADAM PRZYSTUPA

ŚLADAMI
ŚWIĘTEGO
MIKOŁAJA

SPACER Z ARCHEOLOGIEM

Jacek Tkaczyk: Ponieważ ni-
gdy jeszcze nie odkryto kompletnej 
serii pionków, tylko pojedyncze, naukow-
cy często nie są w stanie przypisać ich do kon-
kretnej gry. W średniowieczu przeważały gry 
kościane. Najstarsze szachy w Polsce znane 
są z Sandomierza. To bodaj XII wiek. 
Grano też w tryktraka. O niektó-
rych z ówczesnych gier są prze-
kazy w źródłach pisanych, ale 
często nie ma informacji o tym 
jak wyglądały pionki czy plansze.

Co możemy powiedzieć 
o lalce?

Piotr Zimny: Lalkę zna-
leźliśmy w odkrytej XVII-
wiecznej warstwie fosy, któ-
rą zasypywano śmieciami. 
Została albo zgubiona albo wy-
rzucona. To niewielki drewniany 
przedmiot. Właściwie ozdobiony ki-
jek, który w górnej części ma zdo-
bienia z mocno dziś skorodowanego 
metalu. Można je interpretować jako 
imitację czapki bądź włosów. Lalka ma 
również nabite dwa nity, które zapew-
ne symbolizują oczy i dziś już mocno 
zatarte rzeźbione rysy twarzy z lekko 
zaznaczoną brodą. Prawdopodobnie 
służyła jako kukiełka do zabawy lub 
w teatrze kukiełkowym.

Wśród znalezisk mamy też za-
bawkę dla chłopców.

Jacek Tkaczyk: Jest to miecz 
jednosieczny albo duży nóż w ca-

łości wykonany z drewna, długości około 
60 cm z dość wąską rękojeścią. Odkryliśmy go 
pod bankiem na Królewskiej 1, w XVII-wiecznym 

rynsztoku wypełnionym odpadami 
szewskimi, kawałkami skór, bu-

tów i wiórów. 
Rafał Niedźwiadek: Być 

może do tych zabawek nale-
żałoby zaliczyć również wcze-
snośredniowieczne metalowe 

zawieszki w kształcie toporów, 
których dwa kompletne eg-

zemplarze archeolodzy od-
kryli w Lublinie. Tak właśnie 
początkowo interpretowano 
ich przeznaczanie. Z czasem 
zadano sobie pytanie, czy tak 

zdobione przedmioty mogły 
być jedynie dziecięcą zabawką? 

Znamy je z dwóch stref - skandy-
nawskiej i ruskiej. Ponieważ po raz 

pierwszy natrafi ono na nie na tere-
nach byłej Rusi kijowskiej i włodzi-
mierskiej uważano, że są to przedmio-
ty przynależne tamtej grupie etnicznej 
i mogły służyć jako wyznacznik przej-
ścia w dorosłe życie, oznaka przynależ-
ności do drużyny królewskiej bądź ja-
kiś element związany z pasowaniem na 
rycerza. Tyle tylko, że w owym czasie 
nauka sowiecka nie dopuszczała myśli, 
iż państwo ruskie założyli Waregowie 
i Wikingowie. Jeśli jednak takie przed-

mioty znajdujemy też w Skandynawii, to 
być może ów zwyczaj przywędrował stamtąd. 
W Polsce pojedyncze zawieszki w kształcie to-
porów znajdujemy w Wielkopolsce oraz na 

(po prawej) lalka (fot. P.Zimny)
(po lewej) pionki do gry i grzechotka

(z archiwum Archee)

są z Sandomierza. To bodaj XII wiek. 
Grano też w tryktraka. O niektó-
rych z ówczesnych gier są prze-
kazy w źródłach pisanych, ale 
często nie ma informacji o tym 
jak wyglądały pionki czy plansze.

Co możemy powiedzieć 

Została albo zgubiona albo wy-
rzucona. To niewielki drewniany 
przedmiot. Właściwie ozdobiony ki-
jek, który w górnej części ma zdo-
bienia z mocno dziś skorodowanego 
metalu. Można je interpretować jako 
imitację czapki bądź włosów. Lalka ma 
również nabite dwa nity, które zapew-
ne symbolizują oczy i dziś już mocno 
zatarte rzeźbione rysy twarzy z lekko 
zaznaczoną brodą. Prawdopodobnie 
służyła jako kukiełka do zabawy lub 

Wśród znalezisk mamy też za-

szewskimi, kawałkami skór, bu-
tów i wiórów. 

może do tych zabawek nale-
żałoby zaliczyć również wcze-
snośredniowieczne metalowe 

zawieszki w kształcie toporów, 
których dwa kompletne eg-

być jedynie dziecięcą zabawką? 
Znamy je z dwóch stref - skandy-

nawskiej i ruskiej. Ponieważ po raz 
pierwszy natrafi ono na nie na tere-
nach byłej Rusi kijowskiej i włodzi-
mierskiej uważano, że są to przedmio-
ty przynależne tamtej grupie etnicznej 
i mogły służyć jako wyznacznik przej-
ścia w dorosłe życie, oznaka przynależ-
ności do drużyny królewskiej bądź ja-
kiś element związany z pasowaniem na 
rycerza. Tyle tylko, że w owym czasie 
nauka sowiecka nie dopuszczała myśli, 
iż państwo ruskie założyli Waregowie 
i Wikingowie. Jeśli jednak takie przed-
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Lubelszczyźnie – trzy fragmenty w Gródku nad 
Bugiem i dwa kompletne egzemplarza w Lublinie. 
Czy to ślady wymiany handlowej, czy może, jak 
uważają niektórzy, najazdu Wikingów? Nie spo-
sób tego rozstrzygnąć.

Wspomnieliśmy również o grzechotce….
Rafał Niedźwiadek: Glinianą grzechotkę 

znaleziono w grobie dziecięcym na terenie dzi-
siejszego deptaka. Produkowano je między XII 
a początkiem XIII wieku. Później już się ich nie 
spotyka. Stąd ów grób datujemy przed połową 
XIII stulecia.

I tak snuliśmy ową opowieść, szukając śla-
dów dawnych, domniemanych czy potencjalnych 
mikołajowych prezentów. Wspomnienie lat daw-
no minionych, kiedy symbolem świątecznych za-
kupów były „rzucane do sklepów” w charakterze 
rarytasu pomarańcze przywiodło do anegdoty 
o nasionach fig odnalezionych w fosie. Świadczy 
to, iż owe egzotyczne owoce trafiały przed wieka-
mi na lubelskie stragany. W nieubłagany sposób 
nasza rozmowa kierowała się wszakże w stronę 
postaci Świętego Mikołaja, biskupa z Miry. Po 
śmierci, jego ciało z obawy przed Turkami zo-
stało w 1087 roku wywiezione z Miry do Bari 
w południowych Włoszech. Jak niemal zawsze 
w takich przypadkach pojawiają się kontrower-
sje. Pretensje do wywiezienia z Miry roszczą so-
bie Wenecjanie i Irlandczycy …

Piotr Zimny: Kiedy mieszkaliśmy w Kilkenny 
odwiedziłem domniemany grób św. Mikołaja. 
Istnieją przekazy historyczne o tym, że dwóch 
rycerzy krzyżowców sprowadziło szczątki świę-
tego do miasta Jerpoint na południe od Kilkenny. 
W opactwie cystersów znajduje się typowy ka-
mienny średniowieczny nagrobek, na którym 
jest przedstawiony biskup z Myry. Nad jego ra-
mionami sportretowano postacie rycerzy, którzy 
go sprowadzili do Irlandii. Jak mi przekazano kult 
świętego był tam bardzo popularny w XII wieku 
i większość zakładanych wówczas kościołów nosi 
to wezwanie.

Rafał Niedźwiadek: Ja natomiast obecno-
ści kultu św. Mikołaja doświadczyłem znacznie 
bliżej, bo w Bułgarii. Odwiedzałem przylądek 
Kaliakra koło Bałczika, najdalej wysunięty na 
wschód punkt Bułgarii. Jak głosi legenda świę-
ty uciekał tam przed swymi prześladowcami 
biegnąc w kierunku morza a póki starczało mu 
sił Bóg przedłużał ziemię pod jego stopami. 

W miejscu gdzie opadł z sił i zginął pobudowa-
no kaplicę, symbolizującą jego grób. Natomiast 
będąc w zeszłym roku w Turcji, pojechaliśmy do 
Miry, dzisiaj to miejsce nazywa się Demre. Wokół 
świątyni dedykowanej św. Mikołajowi i miejsca 
jego pierwotnego pochówku wyrosło prawosław-
ne sanktuarium. Wyobraźmy sobie, że idziemy 
po równym terenie, jest olbrzymi wykop i dopiero 
odsłonięty kościół, którego dach jest mniej wię-
cej na poziomie współczesnego gruntu. Znajduje 
się tam pusty i rozbity grobowiec świętego, skąd 
wykradli go kupcy z Bari. Dla prawosławnych to 
nadal miejsce święte. Za szybą, która chroni sar-
kofag wkładają karteczki ze spisanymi prośbami 
czy intencjami. 

Krok po kroku, od słowa do słowa zmie-
rzamy do tematu kościoła p.w. św. Mikołaja 
w Lublinie…

Rafał Niedźwiadek: Kościół św. Mikołaja na 
Czwartku według legendarnego podania, zapi-
sanego około połowy XIX wieku przez Seweryna 
Sierpińskiego, autora jednej z pierwszych mo-
nografii miasta Lublina, miał zostać zbudowany 
przez Mieszka I w 986 roku. Byłby to ewenement 
na skalę Polski, bo oznaczałoby to, iż byłby rów-
nie stary, a może starszy jak kościół na Ostrowie 
Tumskim. Ta myśl bardzo intrygowała naszych 
kolegów archeologów sprzed pięćdziesięciu czy 
sześćdziesięciu lat i to był powód pierwszych 
wykopalisk na Czwartku. Już te pierwsze prace 

(u góry) Kaliakra - kaplica Św. Mikołaja
(po prawej) Kaliakra - grób Świętego 
- widać powtykane kartki z prośbami 

(fot. R. Niedźwiadek)

w latach 1959-1968 wskazały, że kościół św. 
Mikołaja jest jednorodną budowlą, która na 
pewno nie może mieć aż tak odległej metryki. 
Jej powstanie umieszczano od końca XVI wieku 
po początek wieku XVII, tak jak jest datowane 
powołanie parafii. Stoi to jednak w sprzeczno-
ści z zapisami o poborze świętopietrza odnoto-
wanymi w połowie wieku XIV. Należy zwrócić 
uwagę, iż podczas tamtych badań przy zakry-
stii kościoła odkryto, że jej wkop fundamentowy 
przeciął zbiorową mogiłę, w której były złożone 
szczątki kilkudziesięciu osób. To z kolei wskazu-
je, iż stawiając obecny kościół w stylu renesansu 

lubelskiego musiano wkopać się w cmentarz,  
a skoro był tu cmentarz, to musiał stać kościół. 
W ten sposób dochodzimy do zbieżności pomię-
dzy zapisem o świętopietrzu a obecnością cmen-
tarza średniowiecznego. 

I w tym miejscu należałoby przejść do 
prowadzonych przez Państwa badań.

Rafał Niedźwiadek: Przy okazji renowacji 
kościoła chcieliśmy zweryfikować czy kościół jest 
jednorodną bryłą, czy istniał wokół niego cmen-
tarz, jak należy datować budowę świątyni oraz 
samo funkcjonowanie cmentarza. Niestety nasze 
zamysły zostały w większości storpedowane, po-
nieważ firma wykonująca prac remontowe odstą-
piła od prac ziemnych, które miały być wykonane 
w celu izolacji fundamentów świątyni. Wykonano 
tylko kilka płytkich wkopów sondażowych. 
Najgłębiej zagłębiono się przy północno-zachod-
nim narożniku gdzie robotnicy na głębokości 1,5 
metra dokopali się do granicy lessu. Odsłonięte 
mogiły potwierdziły istnienie cmentarza. 

Jacek Tkaczyk: Ze względu na ograniczenia 
finansowe zakres badań nie był zbyt szeroki, ale 
udało się ustalić, że pod tym nowożytnym cmen-
tarzem są starsze groby. Nie wiemy jak je dato-
wać, mogą sięgać średniowiecza. Odkryliśmy też 
fundament kościoła, który był wzniesiony z niż-
szego poziomu. 

Rafał Niedźwiadek: Były to badania daleko 
niewystarczające i rozczarowujące. Nie spełniły 
niczyich oczekiwań. Wiemy niewiele więcej niż 

Kościół św. Mikołaja na Czwartku w Lublinie 
(fot. R. Niedźwiadek)
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wiedzieliśmy dotychczas. Tyle tylko, że dowiedli-
śmy, iż cmentarz na Czwartku istniał co najmniej 
od średniowiecza. Czy był to wiek XII kiedy 
kształtowała się sieć parafii w Polsce, i pojawia-
ły się kościoły pod wezwaniem św. Mikołaja, czy 
było to trochę później? A może cmentarz istniał 
tam jeszcze wcześniej?

Jest szansa na kontynuowane prac?
Rafał Niedźwiadek: Planowany jest re-

mont wnętrza kościoła. Gdyby odsłonić posadz-
kę, dotknąć węzłów murów prezbiterium i nawy 
głównej wyjaśniłby się sposób powiązania czę-
ści naziemnej świątyni z częścią podziemną. 
Badania georadarowe dr inż. arch. Krzysztofa 
Janusa wskazują, że pod posadzkami kościo-
ła istnieją inne obiekty murowane. Być może 
są pozostałościami średniowiecznego kościoła, 
którego szukamy. Jest wiele przesłanek, które 
wskazują iż kult św. Mikołaja jako patrona parafii 
mógł istnieć co najmniej od połowy XIV wieku. 

Czy wcześniej? Nie ma żadnej wzmianki pisanej, 
ale możemy gdybać. 

Pogdybajmy…

Rafał Niedźwiadek: W książce „Lublin 
wczesnośredniowieczny. Studium rozwoju prze-
strzennego” wysnuliśmy przypuszczenie, że na 
Czwartku istniała osada handlowa. Biegł tam-
tędy szlak z Morza Czarnego nad Bałtyk. Jego 
wyznacznikiem jest największe nagromadzenie 
znalezisk monetarnych wczesnośredniowiecz-
nych i średniowiecznych w Lublinie, wzdłuż całe-
go traktu, od Słomianego Rynku skończywszy na 
Czechowie. Na charakter osady może wskazywać 
też jej nazwa. Zwróćmy uwagę, iż analogicznie 

w związku z określeniem dni targowych swo-
ją nazwę zawdzięczają takie miejscowości jak 
Środka Śląska czy Środa Wielkopolska. Należy 
także zauważyć, iż św. Mikołaj, pod którego 
wezwaniem zbudowano kościół na Czwartku 
jest m.in. patronem kupców. Leżąca na szla-
ku osada musiała być odwiedzana przez kup-
ców z Rusi, gdzie św. Mikołaj był otoczony 
szczególnym kultem. Zwróćmy również uwa-
gę, iż zeszłoroczne odkrycia na Placu Łokietka 
czwartego cmentarza wczesnochrześcijańskie-
go w Lublinie a także groby sprzed XIII wieku 
pod kościołami brygidkowskim i dominikańskim 
wskazują, iż musiał wtedy istnieć w Lublinie 

budynek sakralny.
Jacek Tkaczyk: Zwróćmy uwagę na archi-

tekturę. Kościół, który obecnie znamy, jest bu-
dowlą wniesioną w początkach XVII wieku na 
starszych, kamiennych fundamentach. Ich wiek 
może sięgać średniowiecza, bo układ murów jest 
typowy dla kościołów gotyckich, z prezbiterium, 
które miało ścianę od wschodu zamkniętą ścia-
ną trójścienną. Odkryliśmy również fragment 
przypory a jest to typowy element architektury 
gotyckiej. Możemy więc mówić, iż obecny ko-
ściół stoi na fundamentach kościoła gotyckiego. 
Pytanie tylko kiedy został wzniesiony. 

Rafał Niedźwiadek: Tak czy inaczej choć-
by względy konstrukcyjne nakazują by w przy-
szłości jeszcze raz sięgnąć do fundamentów, by 
sprawdzić ich stan techniczny, wyremontować, 
a przy okazji założyć wykopy naukowe, które po-
zwolą rozstrzygną wszystkie dylematy z jakimi 
tutaj się borykamy. 

(u góry) Remont elewacji Kościoła 
św. Mikołaja na Czwartku i jego fundamenty

(u dołu) (fot. z archiwum Archee)

Wesołe przypadki
EKOgadki

Czyli zmagania Pana Redaktora. 

10
NUMER

nie tylko celność pióra - podczas wy-
wiadu z Mariuszem Kozikiem - nr 5

natchnienie przylatuje z góry 

- wywiad w skansenie - nr 7

wracamy do korzeni 

- wielkanoc - nr 3

człowiek orkiestra - podczas wywiadu 
z misjonarzem - nr 10

mówią że palma? - niejedna! 

wielkanoc - nr 7

radość i wzruszenie 

gimnastyczki - nr 8

w imieniu słonia - dzień polskiej 

niezapominajki - nr 8

żarty się skończyły - wywiadz Marcinem Wójcikiem - EKOgadka nr 2

wywiad w pyle i znoju - remont

Biegnącej po falach - nr 7

spośród nut ... 
90-lecie SP 48 - nr 2
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felieton

O literackiej nagrodzie Nobla dla Olgi Tokarczuk 
usłyszałem podczas bytności na dorocznych tar-
gach ochrony środowiska w Poznaniu. Wieść 
pośród targowego towarzystwa rozeszła się lo-
tem błyskawicy, a może raczej należałoby po-
wiedzieć, lotem sygnałów sieci komórkowych 
rozrzucających po telefonach, po ich aplikacjach 
najróżniejsze wieści ze świata. Bo też nie co dnia 
ktoś z naszych rodaków czerpie z dobrodziejstw 
testamentu szwedzkiego wynalazcy. Szybko za-
serwowałem sobie ćwiczenie z pamięci spraw-
dzając, czy nie umknął mi ów zgoła obowiązkowy 
kanon polskich noblistów. 

Ów poczet otwiera Maria Skłodowska – Curie. 
Raz to ze względu, na fakt dwukrotnego sięgania 
po ową nagrodę (wąskie to grono, złożone rap-
tem z czterech osób na świecie), dwa – z uwagi 
na fakt, iż zaszczytu tego dostąpiła jako pierw-
sza z naszych rodaczek i rodaków. W roku 1903 
otrzymała nagrodę w dziedzinie fizyki za bada-
nia nad promieniotwórczością. Gwoli prawdy, 
otrzymała go wspólnie z mężem Piotrem Curie, 
dzieląc dodatkowo winiec chwały z innym ba-
daczem zjawiska promieniotwórczości - Henri 
Becquerelem. Po raz drugi nagrodę Nobla przy-
znano Skłodowskiej w roku 1911 w dziedzinie 
chemii za odkrycie pierwiastków promieniotwór-
czych – polonu i radu. I na tym nasz kanon nobli-
stów o charakterze stricte naukowym się kończy. 
Większymi dokonaniami możemy pochwalić się 
w dziedzinie literatury. 

W roku 1905 Akademia Szwedzka przyznała 
nagrodę Henrykowi Sienkiewiczowi za, jak na-
pisano,  „wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki 
i rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie 
ducha narodu”, a więc za całokształt twórczości, 
a nie jak się często mylnie podaje za powieść 

„Quo vadis”. Wolą samego Alfreda Nobla było, 
by nagroda przyznawana była temu, kto stworzy 
„najbardziej wyróżniające się dzieło w kierunku 
idealistycznym”, ale Akademia bardzo rzadko 
nagradzała poprzez twórców konkretne arcy-
dzieła. Wyjątek uczyniła m.in. dla Władysława 
Reymonta nazywając w 1924 roku „Chłopów” 
wybitnym eposem narodowym. Swoją powieść 
autor przedstawił światu kilkanaście lat wcze-
śniej. Otrzymawszy nagrodę pisał więc z gorzką 
ironią, iż pieniądze i sława przypadły człowieko-
wi, który bez zmęczenia wielkiego rozebrać się 
nie może. Nim umarł cieszył się nią ledwie rok 

FELIETON ADAMA PRZYSTUPY
Opowieść czterdziesta siódma
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zasypywany przez ten czas listami z prośbami 
o wsparcie. Ich autorzy zdawali się pytać – na 
cóż literatowi tyle pieniędzy?

Na kolejnego literackiego Nobla czekaliśmy aż 
do 1980 roku. W roku powstania „Solidarności” 
uhonorowano Czesława Miłosza, poetę tworzące-
go na emigracji, objętego zapisem cenzorskim 
w Polsce. Polityczny kontekst nagrody, którą wrę-
czano przy dźwiękach mazura z opery „Halka” 
Stanisława Moniuszki, podkreślało uzasadnienie 
decyzji jury wskazujące na „bezkompromisową 
wnikliwość w ujawnianiu zagrożenia człowie-
ka w świecie pełnym gwałtownych konfliktów”. 

Trzy lata później w 1983 roku pokojową nagro-
dę Nobla przyznano liderowi NSZZ Solidarność 
– Lechowi Wałęsie. Od dwóch lat zdelegalizowa-
ny przez komunistyczne władze związek działał 
w podziemiu. Niesławnej pamięci rzecznik rzą-
du Jerzy Urban informację o przyznaniu nagro-
dy nazwał „niewielkim epizodem w antypolskiej 
i antykomunistycznej krucjacie” oraz „kolejną 
reaganowska złośliwością”. Na uroczystościach 
w Sztokholmie, Lecha Wałęsę reprezentowała 
żona Danuta w towarzystwie najstarszego syna, 
Bogdana. 

Informacja o przyznaniu tego szczególnego 
lauru, bywa dla nagrodzonych zaskoczeniem, ale 
czasem niesie ze sobą brzemię, którego próbu-
ją uniknąć.  Dla poetki Wisławy Szymborskiej, 
którą Akademia Szwedzka obdarowała Noblem 
w 1996 roku, konieczność wystąpień publicznych 
i popularność okazały się tak ciężkie, iż jej przy-
jaciele dzielili jej życie na etap przed i po „trage-
dii sztokholmskiej”. Zrazu ogłosiła nawet strajk 
odmawiając podpisywania książek. Jak mówi-
ła „Dopiero teraz zrozumiałam mit o Orfeuszu, 
którego rozszarpały zakochane w jego grze ba-
chantki. Okazuje się, że to wcale nie jest metafo-
ra”. Czy podobne uczucia staną się udziałem Olgi 
Tokarczuk? Zobaczymy. 

Jednym radość, innym smutek. Lista naszych 
rodaków, którzy byli nominowani, ale nagro-
dy Nobla nie otrzymali jest rzecz jasna liczniej-
sza. Pominiętych nominatów Komitet Noblowski 
zwykł ujawniać po upływie 50 lat. Fakt ten od-
notowują więc raczej potomni a nie pretendenci. 
Pozostaje oczywiście nieśmiertelny mechanizm 
plotki i przecieków, który sprawia, iż niektórzy 
mają szansę poczuć się rozczarowani  osobi-
ście. Stąd przekaz o niezadowolonej z tryumfu 
Sienkiewicza Elizie Orzeszkowej, czy o zawie-
dzionym Stefanie Żeromskim powtarzającym 
sobie na wieść o uhonorowaniu Władysława 
Reymonta „Nic sobie z tego nie robię. Nic mnie 
to nie obchodzi”.  

Przegląd odrzuconych przyprawia o zawrót 
głowy. Jest wśród nich Karol Olszewski (1846-
1915), wynalazca kaskadowej metody skrapla-
nia gazów, który jako pierwszy na świecie wraz 
z Zygmuntem Wróblewskim w 1883 roku doko-
nał skroplenia tlenu a dwa lata później azotu. 
Jest też Kazimierz Funk (1884-1967) odkrywca 
pierwszej witaminy (B1) oraz twórca samego po-
jęcia „witamina”. O ile te dwa nazwiska winny 
nam się zakorzenić w pamięci jeszcze w latach 
szkolnych o tyle, nie wszyscy słyszeli zapew-
ne o Leopoldzie Infeldzie (1989-1968) fizyku, 
badaczu teorii względności, współpracowniku 
Maxa Borna (teoria Borna-Infelda) oraz Alberta 
Einsteina (teoria Einsteina-Infelda-Hoffmanna). 
W gronie nominatów odnajdziemy ludzi pióra jak 
Witold Gombrowicz, Jarosław Iwaszkiewicz, Jan 
Parandowski, Leopold Staff, Maria Dąbrowska, 
Eliza Orzeszkowa, twórcę międzynarodowe-
go języka esperanto lekarza okulistę Ludwika 
Zamenhoffa, czy wreszcie samego Józefa 
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felieton
Piłsudskiego. Daremnie kandydaturę marszałka 
do pokojowej nagrody Nobla zgłosili krakowscy 
profesorowie w roku 1934. Obiektywnie, sama 
nagroda należała mu się już dużo wcześniej za 
powstrzymanie pochodu bolszewików na Europę. 
Nagrody jednak bywają subiektywne, więc 
w tym czasie „pokojowym Noblem” uśpiona du-
chem pacyfizmu Europa honorowała urzędników 
bezradnej Ligii narodów czy twórców traktatu 
w Locarno, który otworzył Niemcom drogę do re-
wizji granicy z Polską i Czechosłowacją.  

Wróćmy jednak do kolejnych nominatów. Nie 
sposób nie wspomnieć o Ludwiku Hirszfeldzie 
(1884-1954), odkrywcy prawa dziedziczenia 
grup krwi, twórcy używanego do dziś na całym 
świecie nazewnictwa tychże (0, A, B i AB), od-
krywcy czynnika Rh oraz przyczyn konfliktu se-
rologicznego. To ostatnie odkrycie do dziś ratuje 
życie niezliczonej liczby noworodków. Piszę to 
uświadamiając sobie swój dług wdzięczności. 
Piszę i odkrywam związki Hirszfelda, którego uli-
cę w Lublinie nie raz przychodziło mi przemie-
rzać, z innym wielokrotnie nominowanym do 
nagrody Nobla naukowcem Rudolfem Weiglem. 
Oto ów, który nadał imiona grupom krwi, zda 
się dla wszystkich jednakich, ulec musiał teo-
rii o wyższości śród nich czynnika aryjskiego. 
Przymuszony przez Niemców do zamieszkania 
w warszawskim getcie, stara się nadal praco-
wać naukowo, naucza, ale przede wszystkim 
leczy. Dzięki nielegalnie przemyconej do getta 
szczepionce, nim w lipcu 1942 r przedostanie się 
na aryjską stronę, próbuje walczyć z epidemią 
tyfusu. 

Skąd w getcie owa szczepionka? Wszystko 
za sprawą Rudolfa Stefana Weigla (1883-1957), 
Austriaka z urodzenia, Polaka z wyboru.  Jego 
przodkowie przyjechali na początku XIX wieku 
na Morawy, gdzie prowadzili najpierw warsztat 
a potem fabrykę montującą samochody, karety 
i bicykle. Po śmierci ojca, matka Rudolfa wyszła 
za Polaka, Józefa Trojnara nauczyciela gimna-
zjalnego w Jaśle i Stryju. Kiedy w 1907r. Rudolf 
kończył studia przyrodnicze na Uniwersytecie 
Lwowskim wciąż żywa była legenda takich od-
krywców jak Paul Ehrlich, Robert Koch czy 
Ludwik Pasteur. Naukowców walczących z cho-
robami dziesiątkującym populacje całego świata. 
Powołany do wojska w czasie I wojny światowej, 
w obozach jenieckich i szpitalach zetknął się 
z tyfusem plamistym i postanowił go pokonać. 

Przeciwnik był nie byle jaki. W czasie wspo-
mnianej Wielkiej Wojny pochłonął 3 miliony 
ofiar. Trwające wiele lat prace zakończył sukce-
sem, choć próbując pierwsze jeszcze niedosko-
nałe serum na sobie, omal nie przypłacił tego 
życiem. Co ciekawa w swoich badaniach Weigl, 
jako zwierząt laboratoryjnych użył wszy. Owady 
te przenosiły zarazki tyfusu z człowieka na czło-
wieka, natomiast nie zakażały się między sobą. 
Weigl pokonał i ten problem, ale by metoda wy-
twarzania szczepionki była skuteczna należa-
ło karmić wszy. W instytucie prowadzonym po 
I wojnie światowej we Lwowie zatrudniano więc 
karmicieli, którzy pozwalali insektom pić swoją 
krew. Wszy w klatkach o wymiarach 2,5cmx5cm 
przyklejano na około 45 minut do ud i podu-
dzi karmiących. Światowy rozgłos przyniosła 
Weiglowi akcja szczepień w belgijskich misjach 
katolickich w Chinach, która uratowała życie ty-
siącom mieszkańców. W roku 1939 Rudolf Weigl 
wyjechał do Abisynii. Pomagał tam w opanowa-
niu epidemii tyfusu, ale wobec wieści o zbliżają-
cej się wojnie powrócił do Polski. 

Po wybuchu II wojny światowej Lwów był 
okupowany najpierw przez Sowietów, później 
przez Niemców. Jedni i drudzy rozumieli znacznie 
badań i prac prowadzonych w instytucie Weigla. 
Rosjanie zamierzali przenieść jego siedzibę do 
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Kijowa, ale profesor odmówił. Niemcy propo-
nowali przenosiny do Berlina, kusili poparciem 
kandydatury do nagrody Nobla oraz propono-
wali podpisanie reichlisty, czyli potwierdzenia, 
że jest Niemcem. Weigel był co prawda, jak już 
pisałem, Austriakiem, ale w rozmowie z genera-
łem SS Fritzem Katzmannem  odmówił mówiąc 
„Ojczyznę wybiera się tylko raz. Ja wybrałem 
w 1918 roku”. Ryzykował życiem. Katzmann 
pełnił wówczas funkcję dowódcy SS i policji 
w Dystrykcie Galicja, a kilka tygodni wcześniej 
na Wzgórzach Wuleckich we Lwowie Niemcy roz-
strzelali profesorów Uniwersytetu Lwowskiego. 
Instytut pozostał we Lwowie, ale profesor zgodził 
się na niemiecką propozycję jego rozbudowy. 
Podjął ryzykowną grę, którą ceną było życie wie-
lu ludzi. Instytutu Badań nad Tyfusem Plamistym 
i Wirusami działał na potrzeby armii niemieckiej. 
Weigel wymógł na Niemcach prawo do całkowi-
tej swobody w doborze personelu. Jako karmi-
ciele wszy jednocześnie pracowało tam około 
półtora tysiąca osób. Dokument poświadczający 
zatrudnienie w instytucie był podczas okupacji 
polisą na życie, chronił przed wywózką na ro-
boty do Niemiec, a nawet pozwalał opuszczać 
teren getta -  w ten sposób ocalał mikrobiolog 
Ludwik Fleck doprowadzany co dnia w tym celu 
do instytutu po niemiecką wojskową eskortą. 

Wszy karmili m.in.  światowej sławy polscy…. 
matematycy Stefan Banach, Bronisław Knaster 
i Władysław Orlicz, ale też obiecujący młodzi lu-
dzie, w których profesor widział przyszłość po-
wojennej Polski. Wśród ocalonych przez Wiegla 
mamy więc poetę Zbigniewa Herberta, aktora 
Andrzeja Szczepkowskiego, wybitnego geografa 
Alfreda Jahna, pisarza i współtwórcę czasopisma 
„Fantastyka” Adama Hollanka czy światowej sła-
wy dyrygenta Stanisława Skrowaczewskiego. To 
ledwie fragment długiej listy, tych którzy po woj-
nie swym życiem starali się nie zawieść pokłada-
nych w nich nadziei. 

A profesor? Profesor po wojnie został 
oskarżony przez komunistów o kolaborację 
z Niemcami. Powodem miała być współpraca 
z Wehrmachtem, do którego trafiały produko-
wane w instytucie szczepionki. Nie chciano pa-
miętać o ocalonych i szczepionkach przekazywa-
nych Polskiemu Państwu Podziemnemu czy do 
getta. Oficjalnych zarzutów nigdy nie postawio-
no, ale skutecznie zniesławiono i zatruto życie. 
Ostatecznie zamknięto drogę do noblowskich 
zaszczytów, o które Rudolf Weigl ocierał się wie-
lokrotnie (1930, 1931, 1932, 1933, 1934, 1936, 
1937, 1938 i 1939). Nikt inny z naszych rodaków 
nie było nominowany do tej nagrody tak często. 
Nie sposób zrozumieć, dlaczego Akademia nigdy 
nie nagrodziła człowieka, który swym odkryciem 
i pracą uratował tyle istnień ludzkich. Prawdziwą 
nagrodą pozostaje ich wdzięczność, okraszo-
na papieskim Orderem Świętego Grzegorza 
Wielkiego oraz nadanym pośmiertnie przez 
Instytut Yad Vashem tytułem Sprawiedliwego 
wśród Narodów Świata.

Spośród polskich nominatów do nagrody 
Nobla warto wspomnieć o osobie, która od owe-
go zaszczytu była o krok, o włos zgoła. W roku 
1924 faworytem pośród chemików był Kazimierz 
Fajans (1887-1975), naukowiec dziś już niemal 
zapomniany a nie słusznie. Każdy z nas na zaję-
ciach z chemii zmagał się z tablica Mendelejewa, 
a ów polski fizykochemik odkrył w roku 1912, 
niezależnie od Fredericka Soddy’ego, prawo prze-
sunięć promieniotwórczych (reguła Soddy’ego-
Fajansa), które pozwoliło ustalić położenie 
w układzie okresowym wszystkich znanych pier-
wiastków promieniotwórczych i przyczyniło się do 
poznania izotopów pierwiastków. Co ciekawe, na 
myśl o prawidłowości przesunięć promieniotwór-
czych wpadał Kazimierz Fajans słuchając opery 
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felieton
Wagnera „Tristan i Izolda”. Innym razem dźwięki 
opery Alberta Lortzina „Car i cieśla” naprowadzi-
ły go na zagadnienia trwałości różnych izotopów 
w zależności od ich masy atomowej. Jak pisał 
Józef Hurwic innym znakomity fizyk i meloman 
Arnold Sommerfeld słysząc o owych inspiracjach 
Polaka miał odrzec „Reguła trwałości jest, oczy-
wiście, mniej ważna niż prawo przesunięć, gdyż 
„Car i cieśla” nie jest tak wybitnym dziełem mu-
zycznym jak „Tristan i Izolda”.” Nie wiemy nieste-
ty, czy muzyka była zaczynem dla odkrycia przez 
Kazimierza Fajansa (wraz z jego doktorantem 
Osvaldem H. Göhringiem) nowego pierwiastka 
o liczbie atomowej 91, który nazwali brevium 
(dziś znany jako protaktyn). Jakiekolwiek były 
okoliczności, pozostaje on drugim obok Marię 
Skłodowską-Curie (przypomnijmy, iż odkryte 
przez nią pierwiastki to rad i polon, ten drugi na-
zwany na cześć ojczyzny) naszym rodakiem po-
śród elitarnego grona odkrywców pierwiastków 
chemicznych. 

Wróćmy wszakże do roku 1924. Polak był 
wówczas tak mocnym kandydatem do nagro-
dy Nobla w dziedzinie chemii, iż sztokholmski 
dziennik „Svenska Dagbladet” na krótko przed 
ogłoszeniem decyzji zwrócił się do niego z proś-
bą o przysłanie fotografii, by móc ją zamieścić 
obok wiadomości o przyznaniu nagrody. Na nie-
szczęście Fajansa owa informacja wypłynęła na 
łamach szwedzkiej prasy w przeddzień ogłosze-
nia werdyktu. W efekcie Akademia postanowiła 
ukarać prasę i niedoszłego laureata rezygnując 
z przyznania nagrody za rok 1924. 

Zdawałoby się, iż to koniec opowieści 
o polskich noblistach. Bo cóż znaczy „polskich”? 
Odbierając swoją nagrodę Henryk Sienkiewicz 
rzekł: „Zaszczyt ten, cenny dla wszystkich, o ileż 
jeszcze cenniejszym być musi dla syna Polski!”, 
bo też był synem tej ziemi, choć imię jej nie wid-
niało wówczas na żadnej mapie Europy czy świa-
ta. Był Polakiem z urodzenia, choć wówczas nie 
mógł tego potwierdzić polskim paszportem. Ba, 
w odróżnieniu od Skłodowskiej czy Reymonta 
odrodzonej, wolnej Polski nie doczekał. Nie bę-
dzie więc przejawem megalomanii przypomnieć 
też tych, którzy sięgali po noblowskie laury, uro-
dzili się na terenach Rzeczypospolitej, czuli się 
Polakami, ale za sprawą czasem niezależnych 
od siebie okoliczności życie swe trawili w obcych 
stronach, z obcym paszportem. 

Swego czasu Antoni Słonimski w „Alfabecie 

wspomnień” z ironią i zjadliwością skomento-
wał postać niejakiego mecenasa Leona Czeszera 
wpisem „Pierwszy Polak pochodzenia mojże-
szowego, który dostał literacką nagrodę Nobla: 
ożenił się z wdową po Reymoncie”. Mylił się jed-
nak, bo oto wiele lat wcześniej w roku 1907 na-
grodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymał Albert 
Abraham Michelson (1852-1931) urodzony 
w Strzelnie z ojca Samuela Michelsona i Rozalii 
z Przyłubskich. Jako czterolatek wraz z rodzicami 
wyemigrował do rozpalonej wówczas gorączką 
złota Kalifornii. Tam jego rodzice żyli ze sprze-
daży narządzi do poszukiwania cennego krusz-
cu. Studiował w Akademii Marynarki Wojennej 
w Annopolis (ten epizod z jego życia stał się kan-
wą jednego z odcinków serialu Bonanza), później 
pracował na licznych amerykańskich uczelniach 
prowadząc badania nad prędkością światła, które 
stały się podstawą dla powstania teorii względ-
ności. Wynalazł również interferometr, przyrząd 
do pomiaru długości fal. Całe życie podkreślał że 
charakteryzująca go pracowitość, to cecha na-
rodowa Polaków. Do końca życia podkreślał swe 
polskie pochodzenie, zaś jako miejsce urodzenia 
niezmiennie wpisywał Polskę, choć Strzelno, gdy 
się urodził znajdowało się pod zaborem pruskim.

Podobny los był udziałem Izydora 
Izaaka Rabiego (1898-1988), urodzonego 
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w polsko-żydowskiej rodzinie w podkarpackim 
Rymanowie laureata nagrody Nobla w dziedzinie 
chemii w roku 1944. On również jako malutkie 
dziecko wyjechał wraz z rodzicami do Stanów 
Zjednoczonych. Jak mawiał gdyby  nie ich decy-
zja zostałby pewnie krawcem. Za oceanem się-
gnął profesorskich zaszczytów, kierował Komisją 
Energii Atomowej, a nagrodę Nobla otrzymał za 
opracowanie rezonansowej metody obserwacji 
właściwości magnetycznych jąder atomowych. 
Wcześniej w 1940 roku kierował pracami nad 
udoskonaleniem urządzeń radiolokacyjnych dla 
potrzeb amerykańskiej armii. Prowadzone przez 
niego prace naukowe przyspieszyły wyposa-
żenie wojsk alianckich w urządzenia radarowe 
oraz wyprodukowanie pierwszej amerykańskiej 
bomby atomowej. Otwarcie popierał pracę nad 
tą bronią, jak nad każdą inną, która mogłaby 
przyśpieszyć zwycięstwo nad Niemcami („Gdyby 
ktoś przyszedł do mnie z dobrym pomysłem, ja 
zapytałbym: Ilu Niemców to zabije?”), ale będąc 
świadkiem pierwszej eksplozji jądrowej po raz 
pierwszy raz w życiu był przerażony („Kilka mi-
nut później ciarki przeszły mi po plecach i zdałem 
sobie sprawę z tego, co to oznacza w przyszłości 
dla ludzkości”). To dlatego protestował przeciwko 
pracom nad bombą wodorową. 

Podobne podejście do problematyki zbrojeń 
jądrowych reprezentował urodzony w żydowskiej 
rodzinie w Warszawie Józef Rotblat (1908-2005), 
laureat pokojowej nagrody Nobla za rok 1995. 
Od dzieciństwa interesował się przedmiotami 
ścisłymi, zaczytywał się powieściami Juliusza 
Verne’a i fantastyką naukową spod pióra Jerzego 
Żuławskiego. Biednych rodziców nie było stać by 
wysłać Józefa do gimnazjum, co zamykało mu 
jednocześnie drogę do matury. Z tego wzglę-
du w 1928 roku postanowił zdawać do Wolnej 
Wszechnicy Polskiej, prywatnej uczelni, w której 
nie wymagano dokumentu dojrzałości. O egza-
minie dowiedział się dzień wcześniej i poszedł 
nań nieprzygotowany. Egzamin z nauk ścisłych 
zdał bez problemy, kłopot był ze sprawdzianem 
z wiedzy ogólne. Miast pisa o wpływie osiemna-
stowiecznej Komisji Edukacji Narodowej na ów-
czesne wykształcenie w Polsce, podzielił się wła-
snymi przemyśleniami o tym, jak powinno być 
zorganizowane polskie szkolnictwo. Oryginalny 
wywód oczarował egzaminatora. Jego talent do 
fizyki i matematyki dostrzegł jeden z najwybit-
niejszych polskich fizyków Ludwik Wertenstein. 
Rotblat został adiunktem u człowieka, który 
starał się w Warszawie stworzyć silny ośrodek 
naukowy fizyki nuklearnej. Wiosną 1939 roku 
Wertenstein wysłał swego asystenta na stypen-
dium do Londynu, gdzie odkrywca neutronów 
James Chadwick budował cyklotron. Co ciekawe 
Chadwick, laureat nagrody Nobla z roku 1935, 
podobnie jak Rotblat swoją karierę naukową 
rozpoczął w niestandardowych okolicznościach 
– chcąc zdawać egzamin wstępny na matematy-
kę, przez przypadek trafił na egzamin dla kandy-
datów na fizykę. Przeszedł go pomyślnie, a gdy 
zorientował się w pomyłce, z powodu wrodzonej 
nieśmiałości jej nie sprostował.  

Wróćmy jednak do Rotblata. Polak miał wró-
cić do kraju z wiedzą jak ów cyklotron zbudo-
wać w Warszawie. Niestety plany te pokrzyżował 
wybuch wojny. W Liverpoolu Rotblat pracował 
wraz z Chadwickiem i Austriakiem Otto Frischem 
pracował nad koncepcją bomby na bazie uranu. 
W roku 1943 na mocy porozumień anglo-ame-
rykańskich zespół Chadwicka miał przenieść się 
do Los Alamos by kontynuować pracę nad bom-
bą atomową. I tu pojawił się kłopot, bo Rotblat 
odmówił przyjęcia brytyjskiego obywatelstwa 
co stanowiło warunek wyjazdu. Kiedy odrzekł 
iż „Zmiana obywatelstwa to nie zmiana ubrania FO
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z letniego na zimowe”, Chadwick musiał nego-
cjować jego udział z dowodzącymi projektem 
„Manhatan”. Ostatecznie Józef Rotblat trafił tam 
jako obywatel polski, jedyny z jego uczestników 
bez paszportu amerykańskiego czy brytyjskiego. 
Inny członek zespoły Stanisław Ulam ze słyn-
nego grona lwowskich matematyków, miał już 
obywatelstwo amerykańskie. Efekty prac jakie 
obserwował podczas prac w ramach projektu 
„Manhatan” uczyniły go idealistycznym pacy-
fistą. W styczniu 1944 roku odszedł z zespołu 
i powrócił do Anglii rozwijając prace nad wy-
korzystaniem atomu w medycynie. Poróżnił się 
z dawnymi współpracownikami głosząc pogląd, 
iż posiadanie broni atomowej nie sprawia, iż je-
steśmy bezpieczni, bo ktoś innym może jej użyć 
nie bacząc na własne bezpieczeństwo. W swoim 
idealizmie był radykalny i przeciwny wszystkim 
wojnom, nie dzieląc ich na zaczepne i obronne. 
Stąd powołanie przez niego w 1957 roku wraz 
z innym noblistą Bertrandem Russellem ruchu 
na rzecz rozbrojenia zwanego Pugwash. Skupiał 
on ludzi nauki z obu stron  „żelaznej kurtyny”. 
Organizacja miała udział w podpisaniu części 
traktatów rozbrojeniowych, oraz jak wspomi-
nał  Henry Kissinger, brała udział w nawiąza-
niu negocjacji pomiędzy USA a Wietnamem 
Północnym. Budziła jednak również kontrower-
sje, choćby przez zorganizowanie w 1982 r. ob-
chodów dwudziestopięciolecia istnienia Ruchu 
w spacyfikowanej stanem wojennym Polsce 
czy zatajenie podczas obrad listu prof. Andrieja 
Sacharowa, opisującego łamanie praw człowieka 
przez władze ZSRR. Nagroda Nobla trafiła w ręce 
Rotblata właśnie za stworzenie ruchu Pugwash. 
Ceremonię wręczenia na jego życzenie uświetnił 
„Polonez heroiczny” Fryderyka Chopina. Odbierał 
go, jako obywatel brytyjski, bo po zakończeniu 
wojny w 1945 nie chciał wracać do opanowanej 
przez komunistów Polski. Nie pozwoliliby mu na 
do sami Anglicy. Uczestnikowi prac nad ame-
rykańską bombą atomową groziło wywiezienie 
przez sowieckie służby do ZSRR. Do końca życia 
płynnie mówił po polsku i określał się jako Polak 
z brytyjskim paszportem. 

Wśród laureatów pokojowej nagrody Nobla 
znaleźli się również dwaj izraelscy politycy uro-
dzeni w Polsce. W 1978 roku był to premier 
Izraela, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, 
więzień NKWD i łagiernik, żołnierz Armii Andersa, 
urodzony w Brześciu Litewskim Menachem 

Begin (1913-1992). W roku 1994, urodzony 
w Warszawie prezydent i premier Izraela Szymon 
Perez (1923-2016), który wraz z rodzicami jesz-
cze w 1934 roku wyemigrował do Palestyny. 

Długa to opowieść a przecież, gdyby cza-
su i stron stało należałoby jeszcze wspomnieć 
o laureacie literackiej nagrody Nobla z 1978 
roku Izaaku Bashevis Singerze (1902-1991) 
urodzonym w mazowieckim Leoncinie auto-
rze m.in. „Sztukmistrza z Lublina”, który wy-
emigrował wraz z rodziną za ocean w 1935 
roku. Trzebaby przypomnieć urodzonego we 
Włocławku Tadeuszu Reichsteinie (1897-1996), 
który medycznego Nobla odbierał w 1950 roku 
jako Szwajcar, czy amerykańskiego biochemi-
ka Andrzeja Schally (syna generała wojska pol-
skiego) urodzonego w 1926 roku w Wilnie. Ów 
medycznego Nobla odbierał w 1977 roku. Jest 
jeszcze urodzony w Złoczowie amerykański fizyk 
Roald Hoffmann (Nobel w roku 1981) i jego kole-
ga po fachu Georges Charpak (1924-2010), uro-
dzony w Dąbrowicy koło Równego (Nobel w 1992 
roku). 

Każdy z nich wart osobnej opowieści. Może 
następnym razem…

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.

Myślałem sprawy się ułożą
Lecz los jak zwykle figla spłatał
Przyszło mi stoczyć się, o zgrozo
Aż do poziomu literata

Jak bym chwil wolnych miał bez liku
Aby je trwonić mało tego
Przyszło się stoczyć w kwartalniku
Aż do poziomu naczelnego

Miast więc jak przyzwoitość karze
Wśród snów się zaszyć ostrzę pióro
Wiedzie mnie ciąg lub splot skojarzeń
W kolejną noc nad klawiaturą

Wciąż nowych chwytam się forteli
I znów pokusę snu poskramiam
Kiedy mam szansę z wami dzielić
Cudowną pasję odkrywania

14 stycznia – 26 września 2018 r.

Przyszło się stoczyć
ADAM PRZYSTUPA
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Bez dwóch zdań, będzie to opowieść 
sentymentalna. Opowieść snuta 

u progu karnawału, więc pisana przy wtórze lek-
ko roztańczonych stóp pod stołem. Pisana z tru-
dem, bo słuchając piosenek dziś już przeszło 
siedemdziesięcioletniego Walijczyka nie sposób 
wysiedzieć. Będzie to opowieść sentymentalna, 
bo o zgoła trzydzieści pięć lat pamięcią cofnąć się 
muszę. Do lat szkolnych, kiedy wypełniając ser-
wowaną w dziecięcych pamiętnikach szczególną 
ankietę, obok pytań o ulubiony kolor, ulubione 
zwierzę, czy film, należało określić się w kwe-
stii ulubionej muzyki. Kreśliłem tedy dwa słowa 
– Shakin Stevens, sceniczny pseudonim mojego 
pierwszego muzycznego faworyta. 

Za sprawą kolegi, wiedziałem, że ów facet 
naprawdę nazywa się Michael Barrat, że na sce-
nie występuje zawsze w białych butach, a nim 
trafił na listy przebojów występował w musicalu 
odgrywając postać Elvisa Presleya. Niewiele, ale 
tyle pisano wtedy na marginesach fotosów prze-
drukowywanych w „Świecie Młodych”, „Razem” 
czy „Zielonego Sztandaru”. Niewiele, ale nie to 
było wtedy najważniejsze. 

Był to bodaj rok 1984, a w głowie zawróciła 
mi piosenka „A Letter To You” z nietypowym dla 
Shakina Stevensa teledyskiem. Nietypowym, bo 
miast, jak miał w zwyczaju, porywać swym ekwi-
librystycznym tańcem na rozkołysanych stopach, 
latał samolotem nad starym dworem, w którym 
pomieszkiwała jakaś eteryczna Angielka. Dla 
chłopaka klejącego plastikowe modele samolo-
tów, od miłosnych rozterek pilota, ważniejsze 
były lotnicze ewolucje dwupłatowca, którym dy-
namiki dodawały solówki grane na gitarze i pia-
ninie. Ów zaś kreślił spalinami na nieba błękicie 
napis „zawsze twój” zastępujący klasyczny list, 

który pod piórem zrodzić się nie chciał. I śpiewał…

Chcę, byś wiedziała, że 
wziąłem tęczę
I wysłałem ci ją w liście
Zebrałem trochę wiosennych 
kwiatów
Uplotłem słodki wianek 
z koniczyny
I wysłałem ci go w liście
Wziąłem piosenkę od skowronka 
a księżyc z ciemności

Błysk z połyskującą rosą
Całusy i uściski z wielką 
ilością miłości
Wysyłam ci je w liście
Wziąłem poranne słońce prześwi-
tujące przez korony drzew
I mlecz jedwabiście zaplątany 
w powiew wiatru
Zawinąłem je i zapieczętowałem 
pocałunkiem

Kto spodziewałby się z lekka przesłodzo-
nych, a jednak tak poetyckich strof wyśpiewa-
nych w rytmie rock’n’rolla? „A Letter To You” 

Opowieść 
sentymentalna
ADAM PRZYSTUPA

to piosenka autorstwa 
Amerykanina Dennisa 
Linde, pod którego pió-
rem wiele lat wcześniej 
zrodził się ostatni wielki 
przebój Elvisa Presleya 
„Burning Love”. Presleya, 
którego postać, jako się 
rzekło Shakin Stevens 
w latach 1977-1979 od-
twarzał na West Endzie 
w musicalu „Elvis!” autor-
stwa Jacka Gooda i Ray 
Cooney. Gwoli prawdy 
piosenki „Króla” w spek-
taklu śpiewało trzech 
aktorów. Stevensowi 
przypadła rola Elvisa 
w czasach jego służby 
wojskowej i kariery w fil-
mie. Wykonywał na sce-
nie m.in. słynny przebój 
„Blue Suede Shoes”. Jak 
wspominał Stevens autor 
piosenki Carl Perkins oce-
niał, iż wbrew temu, czego można by się spodzie-
wać, nie kopiował oryginału, co ktoś, kto szukał 
własnego stylu, musiał przyjąć za dobrą monetę. 
Rolę w musicalu potraktował jako szansę. W wie-
ku 15 lat rzucił szkołę. Pracując jako mleczarz 
i tapicer, szukał szczęścia w kolejnych zespołach 
zainspirowanych muzyką lat 50-tych. Najbliższy 
spełnienia marzeń zdawał się w „Backbeats”, 
którego nazwę za namową menadżera prze-
mianowano nawet na  „Shakin ‚Stevens and 
the Sunsets”. Koncertowali w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech, Francji i krajach Beneluxu, wyda-
li siedem płyt, ale to wciąż nie było to, czego 
oczekiwał. 

Musical okazał się impulsem dla rozpoczęcia 
kariery solowej. Co ciekawe, choć wielu postrze-
ga go, jako naśladowcę Presleya, na debiutanc-
kiej płycie „Take One!” z roku 1980 nie znala-
zła się żadna piosenka z repertuaru chłopaka 
z Tupelo. W późniejszych latach, też nie sięgał po 
nie nazbyt często. „Blue Christmas”, „Got A Lot 
Of Living To Do”, „Hound Dog”,  „I Can Help”, 
„So Glad You’re Mine”, „Such A Night” czy „True 
Love” – starczy palców dwóch dłoni by je zliczyć. 
Pierwszy awans na brytyjskie listy przebojów 
(24 miejsce) przyniosła mu klasyczna piosenka 

rockabilly Bucka Owensa „Hot Dog” z 1956 roku. 
Rok później Shakin Stevens spoglądał na świat ze 
szczytu listy, gdzie wywindowała go nowe wersja 
popularnej piosenki „This Ole House” z roku 1954. 
Słuchając tego rozpędzonego rock’n’roll, podda-
jąc się rytmowi, nie dostrzegamy zaskakującego, 
bo ewangelicznego przesłania. Zapomniany już 
dziś „śpiewający kowboj” Stuart Hamblen napisał 
„This Ole House” podczas konnej wyprawy na po-
lowanie w góry High Sierra. Wraz z towarzyszą-
cym mu Johnem Wayne’m znaleźli na pustkowiu 
chatę, a w niej zmarłego starszego mężczyznę.  
Tytułowy stary dom, to tedy i owa górska chata, 
i doczesne, śmiertelne szczątki, które przychodzi 
opuścić duszy wędrującej do Boga.

Jeszcze w tym samym 1981 roku Shakin 
Stevens wprowadził na szczyt brytyjskiej listy 
przebojów kolejną piosenkę o zgoła innej wy-
mowie. Bohater napisanego w 1956 roku przez 
Jimma Lowe „Green Door” ma kłopoty z zaśnię-
ciem, bo z sąsiedztwa, zza zamkniętych zielo-
nych drzwi dobiegają śmiech i dźwięki pianina. 
Bez powodzenia podejmuje kolejne próby by do-
stać się do środka, ale nie zna sekretnego hasła. 

Słuchając tych przebojów w latach osiem-
dziesiątych nie miałem rzec jasna o tym pojęcia.
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Liczyła się melodia, liczył się porywający rytm 
sięgający początków rock’n’rolla. Swoją drogą, 
to ciekawe, w jaki sposób konsekwentnie ob-
stając przy odświeżonej brzmieniowo stylistyce 
piosenek z połowy lat pięćdziesiątych, trzydzie-
stokilkuletni Walijczyk zawładnął wyobraźnią słu-
chaczy i wbił się klinem między kolejną fazę punk 
rocka, nową falę, new romantic a disco. U progu 
listopada 1981 roku album „Shaky” zdystanso-
wał na liście najlepiej sprzedających się albumów 
produkcje takich gwiazd jak Genesis, The Police 
czy Meat Loaf. 

Kolejny album „Give Me Your Heart Tonight” 
w roku 1982 sięgnął w tym zestawieniu, trze-
ciego, było nie by było, medalowego miejsca. 
Singiel „Oh Julie” autorstwa samego Shakina 
Stevensa dzierżył palmę pierwszeństwa wśród 
singli. W warstwie tekstowej to płocha piosenka 
o miłości, jakich wiele w repertuarze Stevensa, 
ale o jej powodzeniu decydowała chwytliwa me-
lodia okraszona dźwiękami akordeonu Gerainta 
Watkinsa oraz pomysłowy teledysk. Shaky ta-
necznym krokiem zwiedza wystawę fotografii, 
sprawiając swym śpiewem, iż zaklęta w czarno
-białych stylowych kadrach Julia zdaje się oży-
wać. Siostrzanym teledyskiem wydaje się obraz 
promujący piosenkę „You Drive Me Crazy”. Pod 
nieobecność gospodarzy piosenkarz zwiedza po-
siadłość, w której na ścianach obok obrazów wi-
szą fotografie Marylin Monroe czy Lauren Bacall. 
Ich obecność skłania go do wyznań z lekka ba-
nalnych, ale rażących celnie.

„Wiesz kochanie, kiedy jesteś 
w moich ramionach,
Mogę słyszeć twoje miłosne 
zaklęcia 
Doprowadzasz mnie do szaleństwa
A gdy spoglądam w błękit twych 
oczu
Zaczynam szybować do raju
Doprowadzasz mnie 
do szaleństwa”

Można się zżymać, na literacką inwencję Ronnie 
Harwooda, który ofiarował tę kompozycję 

Stevensowi, ale o powodzeniu piosenki nader 
często decyduje nie tylko tuląca się do ucha 
melodia, ale tez chwytliwy szlagwort. Tajały 
więc serca nastolatek, ale i kobiet dojrzałych. 
Plakaty z wizerunkiem piosenkarza wisiały 
na ścianach domów od Wielkiej Brytanii po 
Polskę. Zniewalał jego uśmiech, śpiew i rzadko 
u spotykanych co dnia mężczyzn umiejętność 
tańca. Ze zdartej do białości kasety lub czarnej 
płyty (płyty CD dopiero raczkowały) płynęły 
tymczasem słowa „Cry Just A Little Bit”:

„Za każdym razem, 
kiedy szepczesz „pa”
Płaczę, tak troszeczkę
Wiem, to szalone, nie potrafię 
tego wyjaśnić
Ale jakaś część mnie obumiera”

Słowa, które każda z tych zasłuchanych 
dziewcząt, niezależnie od wieku, chciałaby usły-
szeć. Bo większość z nich chciałaby wierzyć, iż 
jak w tytule innego nieśmiertelnego przebo-
ju Shakina Stevensa „miłość jest warta by na 
nią czekać” („A Love Worth Waiting For”).  Bo 
nie jedna skłonna byłaby rozważyć romantycz-
ną propozycję z piosenki „Give Me Your Heart 
Tonight”:

„Tej nocy znów błąkam się 
po ulicach
Uciekam od moich irytujących 
przyjaciół
Tej nocy czerń nieba pełna 
jest gwiazd
W których nie zaklęto całej miłości
Widzę to w Twoich samotnych 
oczach.
Nie czekam więc na żaden sekret
Nie chcę słyszeć kłamstw
Nie chcę obietnicy jutra
Daj mi swe serce tej nocy”

A mężczyźni? Mężczyźni próbowali mniej 
lub bardziej udolnie naśladować jego taniec 
i… sposób ubierania. Powiadają, że w owym cza-
sie Shakin Stevens przywrócił modę na białe buty, 
które wówczas wydawały się sporą ekstrawagan-
cją. Było w tym sporo przypadku, bo inspiracją 
był dlań jego tato noszący zwykle takie obuwie. 
Jego sceniczny wizerunek był, przyznajmy, bar-
dzo konserwatywny. Ot, klasycznie ostrzyżony 
mężczyzna, ubrany w marynarkę lub dżinsowe 
spodnie i kurtkę. Chłopak z sąsiedztwa, którego 
wizerunek, był jak to ktoś celnie ujął „wypadko-
wą spontaniczności, braku czasu i konieczności 
szybkiego pojawienia się na scenie”.

Szczyt popularności mojego bohatera to po-
czątek lat osiemdziesiątych, kiedy współpraco-
wał z basistą i realizatorem dźwięku Stuartem 
Colemanem. Towarzyszyli mu wówczas niepo-
śledni instrumentaliści by wspomnieć pianistę 
i akordeonistę  Gerainta Watkinsa, czy gitarzy-
stę Alberta Lee. W roku 1984 wspomógł go Hank 
Marvin, lider legendarnej grupy instrumentalnej 
The Shadows. Charakterystyczne brzmienie jego 
gitary, która stało się inspiracją dla takich muzy-
ków jak Mark Knopfler, Brian May, Eric Clapton, 
David Gilmour czy Tony Iommi, odnajdujemy 
w autorskiej balladzie Stevensa „Teardrops”. 
Inspirował też sam Shaky. W Polsce dość wspo-
mnieć Ireneusza Dudka, który w 1985 roku 
w pastiszowej, acz uroczej formie jak Shakin 
Dudi serwował takie przeboje jak: „Zastanów 
się co robisz”, „To ty słodka”, „Au sza la la la”, 
„Och, Ziuta” czy mocno osadzone w ówcze-
snych realiach „Za dziesięć trzynasta”. Z mniej-
szym dystansem, nazbyt dosłownie a przez to 
bez oczekiwanego efektu próbował naśladować 
Walijczyka zapomniany dziś zupełnie Wojciech 
Blond, choć i on zasiał w pamięci takie piosenki 
jak „Usta malowane” czy „Park to nie jest miejsce 
do kochania”. Jest wreszcie Wojciech Gąssowski, 
który w latach osiemdziesiątych tak jak Shakin 
Stevens powrócił inspirowany starymi przebo-
jami na płytach „Love Me Tender”, „Party” oraz 
swoim wielkim przebojem „Gdzie się podziały 
tamte prywatki”.

Dla Shakina Stevensa kres przygody z listami 
przebojów wyznaczał w roku 1990 album „There 
Are Two Kinds of Music... Rock ‚n’ Roll” z takimi 
roztańczonymi przebojami jak „I Might”, „Pink 
Champain” czy „Yes I Do”. Przyszedł czas posu-
chy, kryzysu twórczego i osobistego. Remedium 

na kłopoty wydawał się alkohol. Przetrwał jednak 
i ten kryzys. Powrócił w roku 2007 płytą „Now 
Listen”, rok później otwierał swym występem fe-
stiwal w Glastonbury. Nastolatkowie, którzy słu-
chali go w latach osiemdziesiątych dorośli i dziś 
mają mnie więcej tyle lat, co wówczas on. Wciąż 
sięgają po jego przeboje i tak jak ja zarażają 
nimi swoje dzieci. Shaky bynajmniej nie odci-
na kuponów od zasłużonej sławy. We wrześniu 
2016 roku wydał bardzo osobistą płytę „Echoes 
of Our Times” inspirowaną odkrywaną na nowo 
historią własnej rodziny. Płytę muzycznie bar-
dzo korzenną, osadzoną w bluesie, folku i rocku. 
Szczególnej uwagi warta jest piosenka „Down 
In The Hole”. Muzycznie bardzo odległa od nie-
gdysiejszych przebojów, nawiązująca do historii 
dziadka artysty urodzonego w 1865 roku, który 
od dziesiątego roku życia pracował, jako górnik 
w kopalni miedzi w Kornwalii. Piosenkę promował 
teledysk, w którym wykorzystano wstrząsające 
archiwalne zdjęcia, jakie w 1890 roku wykonał 
w kornwalijskich kopalniach fotograf J.C Burrow. 
Może jedna z twarzy widocznych na fotografiach 
to pra-wujek Shakina, który pracując w kopalni 
umarł w wieku ośmiu lat. 

Kończę moją opowieść spoglądając jed-
nym okiem na zarejestrowany przez telewizję 
występ Stevensa w 1985 roku w Warszawie. 
Roztańczony, zlany potem, ani przez chwilę nie 
gubi oddechu, nie podpiera się playbackiem, 
śpiewa, czaruje publikę czystą muzyką. Zwykł 
mawiać „Wierzę, że dostajesz tylko to, co sam 
dajesz, więc to robię, wkładam tyle ile tylko 
mogę.” Kończę, a wy pamiętajcie o nim w kar-
nawale. Choć pewnie on sam już zdążył się wam 
przypomnieć swoim wielkim, świątecznym prze-
bojem „Merry Christmas Everyone”:

„Śnieg sypie się wokół
Ku dziecięcej zabawie i radości
To czas miłości i zrozumienia
Wesołych Świąt Bożego 
Narodzenia dla wszystkich”.
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O pochodzeniu niektórych gatunków roślin i zwierząt.

MAREK KUCHARCZYK, HALINA KUCHARCZYK

Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS

Sposoby 
rozprzestrzeniania 
się gatunków 
obcych

W poprzednim artykule  (Nasi czy obcy – o po-
chodzeniu niektórych gatunków roślin, EKOgadka 
nr 9 2019) pisaliśmy jak liczne w naszej florze 
są gatunki obce. Stanowią one 17% naszej flory 
roślin naczyniowych, w Australii 15%, a w Chile 
nawet ponad 30%. W rodzimej faunie 1% stano-
wią gatunki obce, ale w różnych grupach zwie-
rząt ta wartość jest zmienna i wynosi 12% wśród 
ssaków i 26% wśród ryb. Warto zastanowić się 
jakimi drogami przybywają takie gatunki.

W definicjach gatunków obcych wskazuje się 
zawsze, że nie występowały one (w czasach hi-
storycznych) na rozpatrywanym obszarze, np. 
w Polsce. Podkreśla się też, choć nie w każdym 
przypadku, rolę człowieka w transporcie poza ich 
naturalny zasięg. Możemy tu wyróżnić świadome 
oraz nieświadome rozprzestrzenianie roślin, grzy-
bów i zwierząt, a razem z nimi bakterii i wirusów 
powodujących różnorakie choroby. Świadome 
czyli intencjonalne przeniesienie gatunku poza 
jego naturalny zasięg dotyczyło i nadal dotyczy 
m. in. roślin użytkowych, np. roślin ozdobnych, 
pastewnych czy ziół. Taką drogą trafiły do nas opi-
sywane już wcześniej: rudbekia naga Rudbeckia 
laciniata, słonecznik bulwiasty Helianthus tube-
rosus, barszcze Sosnowskiego Heracleum so-
snowskyi i Mantegaziego H. mantegazzianum. 

Do Ameryki Północnej z Europy sprowadzono 
dziurawca zwyczajnego Hypericum perforatum  
jako roślinę zielarską i o magicznym działaniu, 
lulka czarnego Hyoscyamus niger  i krwawnicę 
pospolitą Lythrum salicaria jako rośliny ozdob-
ne i zielarskie, a także wiele innych takich jak: 
klon zwyczajny Acer platanoides, bluszcz pospo-
lity Hedera helix, szakłak pospolity Rhamnus ca-
tharica czy starzec jakubek Senecio jacobea. Do 
Australii sprowadzono opuncje Opuntia inermis 
i 0. stricta by tworzone z nich żywopłoty oddzie-
lały pastwiska. Za to do Europy trafiła z Meksyku 
opuncja figowa Opuntia ficus-indica, która daje 
bardzo smaczne i pożywne owoce.

Spośród zwierząt warto wskazać wróbla, kota 
domowego, psa domowego, dzika euroazjatyc-
kiego, kozę domową, królika i owcę domową. 
Wróbla zabrali ze sobą Europejczycy, którzy 
zasiedlali odległe lądy, by znajomo i swojsko 
ćwierkające   ptaki przypominały im ojczyznę. 
Tak trafił on do Ameryki Północnej i Południowej, 
Australii i południowej Afryki. Inne zabierane 
zwierzęta miały pełnić rolę użytkową, tak jak 
koty -  by łowiły gryzonie i przyjemnie mruczały, 
psy - jako wierni towarzysze i obrońcy przed dzi-
kimi zwierzętami. Jeszcze inne  zabierano jako 
źródło mleka, mięsa czy skór. Tak króliki i owce 

trafiły do Australii, a te ostatnie również na Nową 
Zelandię, kozy na wyspy Oceanu Indyjskiego, 
a koty na wszystkie kontynenty z wyjątkiem 
Antarktydy.

Przeniesienie na nowe, niezasiedlane dotąd 
tereny dotyczy także innych zwierząt. Na przy-
kład znany nam dobrze karp Cyprinus carpio po-
chodzi z rzek wpadających do Morza Czarnego, 
Kaspijskiego i Aralskiego. Z jego dzikiej formy 
wyhodowano liczne odmiany występujące obec-
nie na całym świecie. W Polsce jest to gatunek, 
którym najczęściej zarybia się zbiorniki wodne, 
ze względu na niskie wymagania siedliskowe 
i duże zapotrzebowanie ze strony konsumentów. 
Jest on tak powszechny, że trudno wyobrazić so-
bie, że przed XII wiekiem nie było go w wodach 
Europy poza stawami królewskimi i przyklasztor-
nymi.   Inne ryby, które dzięki człowiekowi tra-
fiły na inne kontynenty to także pstrągi i trocie 
Salmo trutta, pstrąg tęczowy Oncorhynchus my-
kiss, bas wielkogębowy Micropterus salmoides 
czy tilapia mozambijska Oreochromis mossam-
bicus. Żaba rycząca Lithobates catesbeianus 
także jest hodowana do celów konsumpcyjnych 
(„żabie udka”). Jej ojczyzna to USA, a obecnie 
występuje w Ameryce Środkowej i Południowej, 
w Afryce, Europie (przede wszystkim we Francji, 

Niemczech i we Włoszech) i w Azji. Ze względu 
na swe rozmiary i ciekawe ubarwienie jest rów-
nież hodowana przez akwarystów. Ta grupa hob-
bystów odpowiada za uwolnienie do środowiska 
wielu gatunków skorupiaków i ryb. Przykładem 
jest m.in. wypuszczenie z hodowli do wód Zatoki 
Meksykańskiej indo-pacyficznej ryby skorpeno-
watej – pięknej w kształcie i barwie skrzydlicy 
z rodzaju Pterois. Ryby te spowodowały wyginię-
cie ok. 80%  rodzimych gatunków ryb w miejscu 
jej wypuszczenia.Jeszcze bardziej spektakular-
ne, lecz mniej znane przykłady świadomego za-
wleczenia gatunków dotyczą zwierząt bezkręgo-
wych. Ślimak olbrzymi Lissachatina fulica dorasta 
do 20 cm. Pochodzi ze wschodniej Afryki i został 
przeniesiony do obydwu Ameryk, do południowej 
i południowo-wschodniej Azji, na wyspy Oceanii, 
a także do Europy (Hiszpania). Hoduje się go 
do celów konsumpcyjnych, ale także jako źró-
dło substancji leczniczych (Hawaje, Mauritius, 
Reunion). 

Innym powodem świadomej introdukcji ga-
tunków jest wykorzystanie ich  jako środka 
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rozpowszechniona w Basenie Morza Śródziemnego.
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ochrony biologicznej, czyli do zwalczania niepo-
żądanych gatunków, np. szkodników upraw. Za 
przykład może posłużyć bardzo znana i niestety 
coraz liczniejsza w Polsce biedronka azjatycka 
Harmonia axyridis. Ten szybko rozprzestrzenia-
jący się gatunek sprowadzony został w 2003 
roku do Czech w celu zwalczania mszyc w szklar-
niach i uprawach pod osłonami, w Polsce noto-
wany był już w 2006 roku.   

Poza świadomym sprowadzeniem oraz uwol-
nieniem gatunków obcych na odległych od na-
turalnego obszarach, dużą rolę w zajmowaniu 
nowych terytoriów odgrywają introdukcje niece-
lowe - poprzez przypadkowe zawleczenie.

Do najczęstszych należą zawleczenia z trans-
portem morskim w wodach balastowych stat-
ków, lądowym – w tirach, bagażu turystów, 

powietrznym – w lukach bagażowych i kabinach 
pasażerskich samolotów. 

Najbardziej znanym przykładem gatunku, 
który zajął wody słodkie i słonawe całej półku-
li północnej jest racicznica zmienna Dreissena 
polymorpha rozprzestrzeniająca się na skutek 
zrzutu wód balastowych statków. Pochodzący 
z obszaru Mórz Czarnego i Kaspijskiego małż do-
stał się wraz ze zrzutem wód ze statków płyną-
cych szlakami rzecznymi do Bałtyku, a następnie 
rozprzestrzenił w  jego zlewni. Z Bałtyku w latach 
80. XX w. w ten sam sposób dotarł do Ameryki 
Płn. Obecnie z sukcesem kolonizuje rzeki i jezio-
ra Europy, Azji i Ameryki Płn.

W ten sam sposób na terytorium Polski  do-
tarł pochodzący z Chin krab wełnistoszczyp-
cy Eriocheir sinensis oraz  krabik amerykański 
Rithropanopeus harissi. Pierwszy z nich żyje mię-
dzy innymi w dorzeczach Odry, Warty i Wisły, zaś 
drugi w Zatoce Gdańskiej i Zalewie Wiślanym. 

W celu wzbogacenia puli genowej pszczół 
miodnych sprowadzono do Europy azjatyc-
ki gatunek pszczoły wschodniej Apis cerana, 
a wraz z nim ektopasożyty, np. roztocza Varroa 

Bożodrzew gruczołowaty Ailanthus altissima pochodzi 

z Chin i jest popularnym drzewem parkowym 

w Stanach Zjednoczonych i na południu Europy. 

W samodzielnej wędrówce na północ sprzyja 

mu ocieplenie klimatu.

destructor oraz grzyby, np. Nosema ceranae 
wywołujące groźne choroby tych pożytecznych 
owadów, odpowiednio warrozę i nosemozę.

Gatunki rozprzestrzeniają się drogą lądo-
wą głównie w obrębie kontynentów. Są to naj-
częściej pasażerowie „na gapę” w ładunkach 
drewna, glebie i materiałach zabezpieczających 
transport towarów – matach trzcinowych, wió-
rach itp.  Z sadzonkami roślin w całej Europie 
zawleczony został  bezskorupowy, pochodzący 
z Płw. Iberyjskiego ślinik luzytański Arion lusy-
tanicus. Ten duży i żarłoczny ślimak sieje spu-
stoszenie w uprawach roślin zielnych powodu-
jąc duże straty w uprawach truskawek, sałaty 
i innych warzyw liściastych. Czerwony chrząszcz 
palmowy Rhynchophorus ferrugineus pocho-
dzący  z południowej Azji i zachodniej Oceanii 
szkodnik palmy kokosowej, atakuje inne gatunki 
palm. Do Europy został sprowadzony z sadzon-
kami palm ozdobnych podczas przygotowań do  
Letnich Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 2004 
r., a później rozprzestrzenił się na południu kon-
tynentu doprowadzając do zniszczenia wielu 
drzew. Największe straty zanotowano na Sycylii, 

gdzie ponad 80% roślin było zainfekowanych 
przez tego chrząszcza. Prawdopodobnie drogą 
lotniczą dotarła do Europy stonka kukurydziana 
Diabrotica virgifera. Pierwsze doniesienia z 1992 
r. o tym naturalnym dla Ameryki Środkowej ga-
tunku pochodzą z pól kukurydzy w pobliżu lot-
niska w Belgradzie, a następnie z okolic innych 
europejskich lotnisk, do 2003 roku gatunek ten 
podawany był już z upraw kukurydzy w 17 euro-
pejskich krajach. W Polsce pojawił się w 2005 r.

Nie wszystkie gatunki obce, które dotrą na 
nowe, odległe od ich naturalnego zasięgu tery-
toria, odnoszą sukces i stają się inwazyjne. Dla 
większości z nich nowe warunki są niekorzystne, 
jednak te które odniosą sukces rozrodczy, nie 
mając naturalnych wrogów stają się zagroże-
niem dla rodzimych populacji roślin i zwierząt.

Barwne pędy derenia rozłogowego Cornus sericea na 

bagnach biebrzańskich. Gatunek ten został sprowa-

dzony z Ameryki Północnej jako roślina ozdobna. 

Był wykorzystywany przez inżynierów rosyjskich do 

umacniania skarp ziemnych i maskowania umocnień 

Twierdzy Osowiec. FO
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Są książki, których już pierwsze słowa zapadają w pamięć. Wiążąc uwagę zapraszają do lektury, 
a potem… a potem nie sposób się już oderwać. Doświadczyłem tego, gdy mając lat piętnaście pierw-
szy raz sięgnąłem po „Okrutne morze”. Doświadczyłem tego i teraz, po latach przebiegając wzrokiem 
tych kilka pierwszych zdań:

„Jest to historia – długa i prawdziwa – jednego oceanu, dwóch okrętów i około stu pięćdziesię-
ciu mężczyzn. Opowieść jest długa, ponieważ mówi o długiej i brutalnej bitwie, najstraszliwszej ze 
wszystkich bitew. Są w niej dwa okręty, ponieważ jeden z nich został zatopiony i trzeba go było 
zastąpić. Jest w niej stu pięćdziesięciu mężczyzn, ponieważ z tą właśnie liczbą wiążą się dzieje obu 
okrętów. Nade wszystko jednak jest to historia prawdziwa, ponieważ tylko taką warto opowiedzieć.”

Ktoś napisał, iż to istny wzorzec z Sevres powieści marynistycznych. Ktoś inny, iż nikt przed 
Monsarratem nie pisał tak przejmująco o wojnie. Tak jak jego bohaterowie, poznał ją z bliska służąc 
przeszło cztery lata na fregatach i korwetach eskortujących atlantyckie konwoje. Tak jak oni, u progu 
wojny był ledwie rezerwistą, u jej kresu nosił dystynkcje komandora porucznika. Porwany opowieścią 
nawet nie zastanawiam się, ile ze swych autentycznych przeżyć lokował w postaci kapitana Georga 
Ericsona, zmuszonego przez los do wyboru między decyzją o podjęciu z wody rozbitków a zrzuce-
niem bomb głębinowych w obronie reszty konwoju, na okręt podwodny ukryty w toni pod rozbitkami. 
A może okruchy swych doświadczeń ukrył w nieśmiałości stawiającego pierwsze kroki na pokładzie 
Gordona Ferrabiego, w jego zagubieniu, naiwności, w szczerej scenie pierwszej samodzielnej pró-
by odkotwiczania okrętu. Pewnie najbliższy był mu Keith Lockhart, jak on dziennikarz z zawodu. 
Porucznik Lockhart dojrzewający u boku Ericsona, darzący go podziwem i szacunkiem. Lockhart, któ-
ry odrzucił propozycję samodzielnego dowództwa by do końca wojny służyć pod komendą Ericsona. 

Monsarrat opowiada o wojnie przez przejmujące historie swych bohaterów.  Odartych z patosu 
a przecież pełnych heroizmu. Postawionych wobec trudnych wyborów, ale potrafiących przyznać się 
do strachu „Myślę, że wszyscy się boimy… Wiem w każdym razie, że ja się boję. Najlepszy sposób, 
to jak najmniej pokazywać po sobie, bo to jest zaraźliwe. I robić swoje tak, jakby się człowiek nie 
bał.”. Opowiada przez sceny zgoła filmowe jak powrót z rejsu do zgliszczy rodzinnego domu, sceny 
godne dawnych mistrzów pędzla, jak scena odchodzenia rozbitków z „Compass Rose” godna talentu 
Géricault. Nie wiem, która z nich przemówi do Was. Mnie przed laty zapadła w pamięć wizyta młode-
go Locharta w londyńskim teatrze, kiedy w czasie antraktu dostrzegł na widowni twarze poparzonych 
pilotów RAF. Twarze zniekształcone, ściągnięte o blizn i śladów oparzeń, bez brwi, bez uszu.

 „- Nie powinni ich wpuszczać – wyszeptała jakaś paniusia siedząca tuż za Lockhartem. – Trzeba 
mieć wzgląd na wrażliwość porządnych ludzi.

Milcz, wściekła suko! – pomyślał i omal nie wypowiedział tego głośno. Znów spojrzał na tych oka-
leczałych ludzi, którzy skupiali na sobie spojrzenia wielu osób, przyciągali je swoją chorobliwą szpe-
totą jak magnesem, - Biedaczyska! – użalał się nad nimi. – Może z czasem, za rok, za dwa, będziecie 
się z tym czuli jako tako. 

To właśnie i tylko to znaczyła wojna.”

Warto przeczytać
Nicholas Monsarrat 

„Okrutne morze”

Wydawnictwo Prószyński i S-ka

RECENZJA   ADAM PRZYSTUPA PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA  BEATA GROEN

Bakłażany że skórą  pokroić wzdłuż w plastry, posolić i odstawić 
na 10-15 min. Cebulę pokroić w pióra,  zeszklić na oleju z liściem 
laurowym, zielem angielskim i odrobiną soli. Następnie dodać 2-3 
łyżki cukru, sok z cytryny, koncentrat pomidorowy i rodzynki. Jeżeli 
zostały boki bakłażana kroimy je w paski i smażymy z cebulą.
Kapelusze boczniaków lekko posypujemy solą i pieprzem. 
Smażymy na złoto. Bakłażany  osuszamy ręcznikiem papierowym 
i również smażymy na niewielkiej ilości oleju. Uwaga! Zarówno 
boczniaki jak i bakłażany po zdjęciu z patelni układamy na ręczni-
ku papierowym, aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu. 
W bakłażanowe plastry zawijamy grzyby dodając do środka tro-
chę uduszonej cebuli. Na półmisek wykładamy pomidorową cebulę 
z rodzynkami, roladki i czarne oliwki. 
Danie można spożywać na ciepło i na zimno. 
Smacznego!

Składniki:

• 2 bakłażany (należy 
wybrać możliwie smukłe 
i długie)

• 400 g boczniaków 
(najlepiej jeśli kapelusze 
będą drobniejsze)

• 3-4 cebule
• 100 g dużych rodzynek
• Mały słoiczek koncentra-

tu pomidorowego 
• Czarne oliwki
• Sól, cukier, pieprz, 

sok z cytryny, olej 

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

EKOGADKA NR 10 - ZIMA 2019 bezpłatny kwartalnik

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

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

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

Nasze życzenia składamy w szczególności świętującym
w  czwartym kwartale 2019 roku jubileusze:

10-lecie
pracy w KOM-EKO:

Andrzej Kozak, Tomasz Wójtowicz

20-lecie
pracy w KOM-EKO:

Ryszard Krzaczek, Zenon Żydek
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