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Szanowni Czytelnicy!

Już wiosna! Ten fakt zdaje się umykać naszej uwa-

dze, bo dziś obserwujemy ją jedynie zza okien. 

Ona sama wydaje się równie zaskoczona, stąd 

nieśmiało stąpa w naszym sąsiedztwie. Cóż, jak 

napisała pani Basia Czaykowska-Kłoś, goszcząca 

niegdyś na łamach EKOgadki „Taki czas! Paskudny wirus ubrał się w ko-

ronę i wydaje mu się, że wszystko może. Nie może!”. Żyjmy więc nadzie-

ją, ale nie zaniedbujmy zaleceń organów sanitarno-epidemiologicznych.

Z względu na epidemię koronawirusa , trafi amy do Państwa jedynie w for-

mie elektronicznej. Jak zawsze w naszych opowieściach tematy poważne 

przeplatać się będą z tymi, które skłonią do uśmiechu. Spotkamy się z li-

derem formacji „Orkiestra św. Mikołaja”. W naszych gawędach o ekologii 

zawitamy na Islandię i za ocean. Poznamy również tajemnice wody, tej 

uświęconej i tej magicznej. Zapraszamy do lektury.

Zarząd Kom-Eko S.A.

POLECAMY:

Orkiestra św. Mikołaja 
str. 30

Alleluja!
Niech nadchodzące Święta Wielkanocne

napełnią nas w ten czas próby

nadzieją, wiarą i spokojem

a radość Zmartwychwstania 

będzie obecna w naszych sercach i domach

życzy Zarząd KOM-EKO S.A.

wraz z redakcją EKOgadki

Już wiosna! Ten fakt zdaje się umykać naszej uwa-

dze, bo dziś obserwujemy ją jedynie zza okien. 

Ona sama wydaje się równie zaskoczona, stąd 

nieśmiało stąpa w naszym sąsiedztwie. Cóż, jak 

napisała pani Basia Czaykowska-Kłoś, goszcząca 
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31 grudnia 2019 Urząd Marszałkowski województwa lubelskiego decyzją 
nr PZ 31/2019 zmienił Pozwolenia Zintegrowane dla Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO. Tym samym spółka jako 
jedna z pierwszych dopełniła w/w obowiązku nałożonego ustawą 
z dnia 20 lipca 2018r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw (Dz. U. 2018, poz. 1592) oraz ustawą z dnia 19 lip-
ca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579);

31 grudnia 2019 Podpisanie umowy przez KOM-EKO na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów z Gminy Niemce na okres od stycznia do grudnia 2020r. 
W wyniku postępowania przetargowego oferta KOM-EKO okazała się 
najkorzystniejsza w sektorze I gminy;

marzec - kwiecień 
2020 

W związku z wystąpieniem w Polsce epidemii wirusa SARS-CoV–2 
spółka KOM-EKO wprowadziła stosowne działania mające na celu 
zapewnienie ciągłość świadczenie usług oraz zapewnienie bezpie-
czeństwa sanitarno-epidemiologicznego naszych pracowników, cią-
głości ich pracy i wynagrodzeń;

19 marca 2020  W postępowaniu przetargowym prowadzonym przez Urząd Miasta 
Lublin w zakresie utrzymania, opróżniania i podstawienia koszy na 
odpady poza pasem drogowym oferta KOM-EKO okazała się najko-
rzystniejsza w rejonie III i IV;

31 marca 2020  Zakończenie przez Zakład Oczyszczania i Zakład Robót Drogowych 
kolejnego sezonu zimowego oczyszczania ulic, chodników i placów, 
podczas którego przy likwidacji śliskości zużyto m.in. 550 ton soli 
drogowej i 130 ton piachu;

3 kwietnia 2020 W związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV–2 KOM-EKO we 
współpracy z fi rmą Nata ofi arowała 2 000 sztuk maseczek ochron-
nych Samodzielnemu Publicznemu Szpitalowi Klinicznemu nr 1 
w Lublinie.

kwiecień 2020   Pracownicy Zakładu Oczyszczania KOM-EKO S.A. biorą udział 
w zleconej przez władze Lublina w związku z pandemią koronawiru-
sa akcji dezynfekcji elementów wyposażenia ulic.

Minione tygodnie to przede wszystkim ogrom codziennej,

efektywnej, choć nie zawsze efektownej pracy,

ale również kilka wartych przypomnienia zdarzeń:

Kalendarium Kom-Eko

Pandemia wirusa SARS-CoV–2 to czas, który wymaga od wszystkich 
odpowiedzialności i solidarności. Spółka KOM-EKO nie tylko zachowu-

je ciągłość świadczonych usług, ale również stara się wspomagać tych, którzy 
są na pierwszej linii frontu walki z epidemią.  

W trosce o ich zdrowie i bezpieczeństwo, doceniając ich poświęcenie, 
3 kwietnia 2020r. przekazaliśmy do Samodzielnego Publicznego Szpitala 
Klinicznego nr 1 w Lublinie 2 000 maseczek ochronnych. KOM-EKO zakupiło 
1 000 maseczek, kolejne 1 000 sztuk ofi arował ich producent fi rma NATA. FO

TO
: 
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W WALCE
Z KORONAWIRUSEM 
ADAM PRZYSTUPA
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Znaleźliśmy się w szczególnej sytuacji. 
Ogólnoświatowa pandemia wirusa 

SARS-CoV–2 dotarła do Polski, a jej skutki doty-
kają każdego z nas zarówno w naszych domach, 
jak i w pracy. Nadchodzący czas to poważne wy-
zwanie i test odpowiedzialności, za siebie, na-
szych najbliższych i współpracowników. 

Pragniemy Państwa uspokoić i zapewnić, iż 
Grupa Kapitałowa KOM-EKO podchodzi do zaist-
niałej sytuacji bardzo poważnie i z rozwagą. Stale 
monitorujemy napływające do nas informacje 
oraz wdrażamy odpowiednie procedury postępo-
wań. Pozostajemy w stałym kontakcie z organa-
mi władz centralnych i samorządowych kierują-
cych walką z pandemią. Mamy świadomość, iż 
działamy w branży, która w sytuacjach kryzyso-
wych jest kluczowym ogniwem zapewniającym 
bezpieczeństwo sanitarne mieszkańcom.

Pragniemy zapewnić, iż ciągłość i jakość 
świadczenia przez nas usług nie są zagrożone. 
Jednocześnie chcemy podkreślić, iż priorytetem 
w naszym postępowaniu jest zapewnienie bez-
pieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego na-
szych klientów i pracowników. 

Podejmujemy działania prewencyjne ma-
jących na celu zmniejszenie ryzyka zarażenia 
COVID-19, m.in.: 

• Udostępnienie pracownikom i zabezpie-
czenie stałego zapasu preparatów do de-
zynfekcji i środków ochrony osobistej;

• Wprowadzenie stałej dezynfekcji po-
mieszczeń socjalnych i miejsc pracy;

• Badanie temperatury pracowników przy 
użyciu skanerów termicznych;

• Wprowadzono wewnętrzne procedury ko-
rzystania z pomieszczeń socjalnych 

• Wprowadzono zróżnicowany czas rozpo-
częcia pracy przez załogi poszczególnych 
pojazdów oraz poszczególne instalacje 

Zakładów Zagospodarowania Odpadów;
• Zawieszono procedurę pisemnego po-

twierdzania usługi odbioru odpadów 
u klientów;

• Zawieszono bezpośredni kontakt klientów 
z Biurami Obsługi Klientów, ograniczając 
go do drogi elektronicznej i telefonicznej;

• Tam gdzie jest to możliwe wprowadzo-
no tryb pracy zdalnej z wykorzystaniem 
technik teleinformatycznych.

Mamy świadomość, iż część z tych zmian 
może stanowić dla Państwa okresowe utrudnie-
nie. W tej wyjątkowej sytuacji są to jednak dzia-
łania niezbędne. Wspólnie stawiamy czoła wy-
zwaniu, jakim jest pandemia koronawirusa.

Zarząd Kom-Eko S.A.

CZAS PANDEMII
Pragniemy Państwa uspokoić i zapewnić,

iż Grupa Kapitałowa KOM-EKO podchodzi

do zaistniałej sytuacji bardzo poważnie i z rozwagą. Odkażamy Lublin
Począwszy od 8 kwietnia 2020r. pracownicy Zakładu Oczyszczania KOM-EKO S.A. biorą udział 

w zleconej przez władze Lublina w związku z pandemią koronawirusa akcji dezynfekcji elementów 
wyposażenia ulic. Akcja obejmuje odkażanie poręczy schodów, kładek, przejść podziemnych, ponad 
2,5 tys. koszy oraz ok. 190 ławek ustawionych w pasach drogowych 52 najczęściej uczęszczany ulic 
miasta.

FOTOGRAFIE  DOMINIK ŚLEDŹ
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„Obyś żył w ciekawych czasach” – to stare 
chińskie przysłowie nabiera dzisiaj szczególnego 
znaczenia. Pandemia koronawirusa od ponad 
miesiąca paraliżuje światową gospodarkę oraz 
pokazuje jak w jednym momencie można zbu-
rzyć ład i stabilność oraz zagrozić życiu i zdrowiu 
ludzi. Niewątpliwie już teraz można podzielić nasz 
czas w XXI wieku na ten przed koronawirusem 
jak i po koronawirusie. Gospodarka odpadami 
szybko zeszła z czołówek mediów i oddała miej-
sce sprawom ważniejszym czyli koronawirusowi.

Zostańmy jednak na chwilkę w czasie teraź-
niejszym, tu i teraz. Wszystko zmienia się z dnia 
na dzień, a co będzie za pół roku tego nikt do 
końca nie wie. Oczywistym jest, że recesja go-
spodarcza w wielu krajach wpłynie na zmianę 
modelu konsumpcji i zachowań ludzi. Będziemy 
kupować niezbędne rzeczy, z rozmysłem, a ak-
tywności związane ze spotkaniami rodzinnymi 
czy biznesowymi ograniczymy do minimum. 
Turystyka, która przyczyniała się do dużego wy-
twarzania odpadów teraz zaliczyła prawdziwy 
odpadowy lockdown. To na pewno wpłynie na 
cały system gospodarki odpadami, ich wytwa-
rzanie, zbieranie czy recykling. Można postawić 
sobie kilka ważnych pytań.

Jak zmieni się masa wytwarzanych 
odpadów? 

Większość specjalistów prorokuje, ze masa 
wytwarzanych odpadów zmniejszy się w tym 
roku, o ile procent tego nikt nie wie. Na pewno 
dotyczyć to będzie odpadów przemysłowych, ale 
czy na pewno odpadów komunalnych? Handel 
produktami już przeniósł się do internetu, a tym 
samym liczba zapakowanych w tekturę i folię 

przesyłek z zakupionymi przedmiotami na pew-
no wzrośnie. W strumieniu odpadów w większej 
ilości mogą pojawić się również jednorazowe 
opakowania z tworzyw sztucznych lub tektury 
po zamówionych posiłkach. Na pewno z uwagi 
na pracę zdalną  w przypadku odpadów z biur 
i obiektów usługowych masa odpadów zmniej-
szyła się o ponad 90%. Jednak nie jest to duży 
udział w strumieniu odpadów komunalnych 

Czy mieszkańcy będą przykładać się do 
selektywnej zbiórki odpadów?

Zmieniamy nasze priorytety i to co było waż-
ne 3 miesiące temu teraz nie ma żadnego zna-
czenia. Na pierwszym i drugim planie będzie 
troska o utrzymanie rodziny na „powierzchni” 
i zapewnienie minimalnego poziomu życia, a na 
następnych będą inne sprawy. Problem czy np. 
wrzuciłem butelkę do odpowiedniego worka na 
odpady, czy do szkła trafiła puszka metalowa 
będzie sprawą trzeciorzędną. Są już takie gło-
sy, żeby do końca pandemii zawiesić obowiązek 
selektywnego gromadzenia odpadów. Zwłaszcza, 
że z uwagi na niskie ceny ropy za chwilę załamie 
się jeszcze bardziej popyt na zbierane surowce 
odpadowe.

Czy epidemia wpłynie na zmianę lub 
czasowe zawieszenie wyznaczonych pozio-
mów odzysku i recyklingu odpadów w Unii 
Europejskiej? 

W momencie publikacji tego numeru Ekogadki 
nie ukazało się jeszcze rozporządzenie w tym za-
kresie z nowym wzorem do obliczenia tych po-
ziomów. Podejrzewam, że w przypadku braku 
selektywnej zbiórki sam wzór nie będzie w stanie 

O odpadach 
komunalnych 
w czasach zarazy 

EKOTEMATY  DR ADAM LESIUK „pomóc” w osiągnięciu poziomu 50% w znacz-
nej części samorządów. Z informacji prasowych 
wynika, że  skrajnym przypadku może dojść do 
sytuacji, że będzie można odbierać z nierucho-
mości np. tylko odpady niesegregowane, zmie-
szane traktowane w tym momencie jako odpady 
komunalne. Zakłada się też możliwość całkowi-
tego wyłączenia PSZOK-ów z funkcjonowania.

Czy odpady komunalne w czasach zarazy 
mogą zarażać?

W przypadku odpadów, które są wytwarzane 
przez osoby zarażone na pewno tak. Naukowcy 
komunikują że koronawirus najdłużej utrzymuje 
się powierzchniach tworzyw sztucznych i metali 
(nawet do 3-4 dni). Na maseczce chirurgicznej 
może przetrwać do 7 dni. Najkrócej występuje 
na opakowaniach tekturowych i papierowych.

W tym momencie mieszkańcy i pracownicy 
wielu firm wykorzystują jednorazowe rękawicz-
ki, kombinezony i maseczki do ochrony przed 
koronawirusem. Chodzi zarówno o pracowni-
ków sklepów, poczt, urzędów, jak i policjantów, 
konduktorów, kurierów czy służb porządkowych 
(pracownicy firm komunalnych). Wiele miast 
podnosi problem zanieczyszczania środowiska 
tymi środkami ochrony osobistej. Odpady te 
nie powinny trafiać do sortowni odpadów ko-
munalnych, bo nie trzeba dużej wyobraźni żeby 
wiedzieć jakim mogą być zagrożeniem dla po-
stronnych osób lub pracowników pracujących 

w sortowniach. Powinny być traktowane jak od-
pady medyczne i spalane w spalarniach.

A co możemy zrobić i zmienić w swo-
ich zachowaniach konsumenckich w czasie 
pandemii?

Na pewno musimy z rozwagą podchodzić do 
gromadzenia zapasów jedzenia i ograniczyć ak-
tywność, która zwiększyłaby masę wytwarza-
nych odpadów. Czas na remonty i porządki jesz-
cze nadejdzie. Miasto Lublin w ostatnich dniach 
wskazało na wykaz dobrych praktyk na czas epi-
demii. Poniżej lista proponowanych zachowań, 
które należy zastosować by zmniejszyć zagroże-
nie w gospodarce odpadami.

• Dokonujmy świadomych i rozsądnych de-
cyzji zakupowych.

• Zmniejszajmy objętości odpadów – zgnia-
tajmy butelki i inne opakowania z two-
rzyw sztucznych, składajmy opakowania 
papierowe i kartony.

• Kompostujmy odpady bio – warto, aby 
właściciele nieruchomości jednorodzin-
nych pomyśleli o zagospodarowaniu od-
padów zielonych we własnym zakresie 
w kompostowniku.

• Powstrzymajmy się od prac remontowych 
i porządkowych generujących odpady 
wielkogabarytowe i remontowo-budow-
lane – ewentualne ograniczenia w odbio-
rze mogą w pierwszej kolejności dotyczyć 
właśnie tych rodzajów odpadów.

• Zrezygnujmy z przekazywania odpa-
dów do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych.

Mam nadzieję, że wszyscy zastosujemy się do 
tych zasad, a pierwsze trzy będziemy stosować 
również po ustaniu pandemii. Na koniec życzę 
wszystkim aby ten czas zarazy jak najszybciej 
minął i zamienił się w „nudne” chwile jakie były 
przed koronawirusem. I zielonym do góry, bo 
wiosna już za oknem. 

Dr Adam Lesiuk, pracownik naukowy 
UMCS w Lublinie.

FOTO: Służby Kom-EKO podczas dezynfekcji pojemni-

ków na odpady przy użyciu specjalistycznego samo-

chodu. 04.2020 r.
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Na co dzień relacje z ludźmi traktujemy jako 
coś normalnego. Część z nas o nie zabiega i stale 
je pielęgnuje. Część chciałaby o nie dbać lepiej, 
ale nie znajduje na to czasu. Pozostali koncen-
trują się na innych aspektach swojego życia, 
traktując relacje z ludźmi jako dodatek. Każdy 
z nas ceni sobie inne wartości. To wartości de-
terminują nasze postawy wobec ludzi i świata. 
Wpływają na nasze decyzje i działania. Stanowią 
często siłę napędową i sprawiają, że czujemy się 
dobrze albo czegoś nam brakuje. 

Wartości przybierają różną postać. Mogą do-
tyczyć sfery fizycznej, psychicznej, społecznej 

a nawet duchowej. Wśród nich może być: rodzi-
na, praca, zdrowie i relacje międzyludzkie, ale 
także kariera, pieniądze, wiedza czy też rozwój. 
Część ludzi ceni sobie prawdę, uczciwość  oraz 
wolność a dla innych ważna jest wiara, kultura 
albo sztuka.

A czemu Ty poświęcasz swoje życie? 
Odpowiedź na to pytanie może być dziś dla nas 
zaskakująca. Otaczająca nas nowa rzeczywistość 
skłania do refleksji. Okazuje się, że to, co do nie-
dawna było dla nas ważne, zyskało jeszcze na 
wartości, na przykład: zdrowie, kontakty z ludź-
mi oraz praca. Może też być tak, że wartości, 

które wcześniej nie były dla nas cenne, zyskują 
teraz nowy wymiar. Z pewnością są również takie 
sfery naszego życia, o które zabiegaliśmy, o któ-
re walczyliśmy, ale dziś tracą na znaczeniu. 

Dla wielu z nas to właśnie relacje międzyludz-
kie przyjmują teraz nową wartość. Dzisiaj kiedy 
nie możemy spotkać się z rodziną, przyjaciółmi, 
kolegami z pracy, naszymi klientami zaczynamy 
odczuwać ich brak. Dla wielu z nas to nowy stan. 
Szczególnie jeśli zdarzało nam się narzekać: na 
męczącą rodzinę, niewdzięcznych przyjaciół, 
niewrażliwych kolegów z pracy lub szefa, czy też 
na trudnych klientów. Jak dziś na to patrzymy? 
Chcemy ich wszystkich z powrotem. Chcemy się 
z nimi spotykać, mimo niedoskonałości ich oraz 
naszej. 

To dobra okazja, żeby zastanowić się nad 
tym, jak nasze relacje układają się z ludźmi, co 
dajemy innym, czy w ogóle coś dajemy. W tym 
szczególnym czasie warto pomyśleć, co możemy 
zrobić inaczej, kiedy już wrócimy do pracy, kiedy 
wreszcie będziemy mogli spotkać się z rodziną 
oraz przyjaciółmi.

A może jest coś, co możemy zrobić już dzisiaj. 
Możemy zatelefonować, wysłać maila lub SMS-a, 
połączyć się na video konferencji lub skorzystać 
z innych szeroko dostępnych technologii. Może 
już dziś warto nawiązać kontakt z kimś, kto 
może czegoś potrzebuje, z kimś komu możemy 
pomóc, z kimś z kim dawno nie rozmawialiśmy.     

Z jednej strony brakuje nam kontaktów 
z ludźmi. Z drugiej jednak strony, przebywając 
stale w domu możemy odczuwać przesyt kontak-
tów z najbliższą rodziną i nadmiar obowiązków. 
Próbujemy pogodzić sferę prywatną z zawodową. 
Staramy się jednocześnie być rodzicem, pracow-
nikiem, menadżerem, nauczycielem, kucharzem 
oraz gdzieś na końcu SOBĄ. Są też takie osoby, 
które wreszcie mogą pobyć w domu, ciesząc się 
każdą chwilą spędzoną z małżonkiem, dzieckiem, 
partnerem, psem czy kotem. Do której grupy Ty 
należysz? Do tej zmęczonej i sfrustrowanej, czy 
do tej może także zmęczonej, ale szczęśliwej. 
A do której grupy chcesz należeć? Pamiętaj, że 
to Ty wybierasz.   

To właśnie dzisiaj możesz odpowiedzieć so-
bie na pytanie co dla Ciebie jest cenne w życiu. 
To właśnie teraz masz okazję przyjrzeć się rela-
cjom ze swoimi najbliższymi. Daj sobie prawo do 
swoich własnych odczuć, takich jakimi są –  do 
smutku, przygnębienia, radości, ukojenia a może 

strachu lub zmęczenia. A później zapytaj siebie, 
czego teraz potrzebujesz i pomyśl co możesz 
zrobić żeby sobie to zapewnić. Jeśli potrzebujesz 
odpoczynku – daj sobie szansę na odpoczynek, 
jeśli chcesz się pożalić – płacz, jeśli chcesz krzy-
czeć – odejdź na bok, aby nie przerazić bliskich 
i krzycz, jeśli chcesz się zrelaksować – znajdź 
coś co Cię odpręży, jeśli potrzebujesz wsparcia – 
porozmawiaj z bliską osobą lub poproś o pomoc 
znajomego albo specjalistę. Jeśli zadbasz o so-
bie, łatwiej będzie Ci zadbać o innych.

Wtedy zapytaj bliskich, jak oni się czują. 
Wysłuchaj ich, okaż im zainteresowanie i uwagę. 
Po prostu z nimi bądź. To najlepsza droga do bu-
dowania trwałych relacji.

Życzę wszystkim zdrowia oraz spokoj-
nych i pełnych nadziei Świąt Wielkanocnych.

NOWY WYMIAR 
RELACJI 
MIĘDZYLUDZKICH  
MAŁGORZATA POŁOK

Małgorzata Połok
Dyplomowany coach oraz trener biznesu. 

Ukończyła Szkołę Trenerów IBD Business School oraz 
Szkołę Coachów Akademii SETT. Posiada tytuł MBA 
z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

Posiada ponad 22 lata doświadczenia zawodowego, 
z czego ponad 10 lat w zakresie prowadzenia szkoleń, 
warsztatów rozwojowych i rekrutacji oraz 12 lat jako 
menadżer. Od ponad 2 lat prowadzi profesjonalne sesje 
coachingowe. Jest praktykiem w dziedzinie marketin-
gu, PR i sprzedaży. Pełna pomysłów i otwarta na ludzi. 
Inspiruje i sama wciąż poszukuje inspiracji.

Prywatnie żona i mama trójki dzieci. Kocha ludzi, 
naturę i podróżowanie. Nieustannie wspiera innych 
w ich działaniach.
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Samolot wylądował w Kefl aviku o czasie, 
po czterech godzinach nocnego lotu 

z Berlina. Pierwsza myśl: jak wygląda o drugiej 
w nocy ta Islandia owiana legendami i określana 
jako kraina lodu i ognia? Oj, nie tak szybko to 
zobaczyłam. Wokół nieprzenikniona noc, deszcz, 
a do kwatery 60 km. Biegiem więc do autoka-
ru, aby nie odjechał beze mnie. Towarzyszące 
mi osoby rozespane rozważały czy dobrze wy-
dano resztę w sklepiku podczas zakupu na lot-
nisku czekolady i innych smakowitości lokalnej 
produkcji. Deszcz? Co tam deszcz, poczekaj pięć 
minut to zobaczysz. I nie wiem, czy zasnęłam po 
drodze, czy deszcz ścigał autokar, bo tych pięciu 
minut nie mogłam się doliczyć. O prawdziwości 
żelaznej islandzkiej zasady deszczowej mogłam 
się przekonać dopiero następnego dnia. Droga 
z lotniska do Reykjaviku jedna, długa, bez skrzy-
żowań doprowadziła do Hostelu Village, gdzie 
obsługa z miłym uśmiechem przypisała nam ko-
lejne pokoje, w drugim budynku. Deszcz już nie 
padał – lał. Cóż przyjdzie przywyknąć. I tylko 
jak miecz Damoklesa wisiała nad nami informa-
cja o wulkanie Barðarbunga, który na złość nam 
wybuchł. 

Drugi dzień, to po śniadaniu wyjazd do miejsc, 
z których słynie Islandia.  Może tym razem pomi-
nę te najbardziej znane, a skupię się na jednym 
wyjątkowym. Miejsce to położone jest na wschód 
od stolicy, 84 kilometry od niej.  Dojeżdża się tam 
początkowo asfaltową, a potem drogą wykonaną 
z ubitej, drobno pokruszonej lawy wulkanicznej, 
o barwie czarnej. Takich dróg jest tam najwięcej. 
Tylko główne są z inną nawierzchnią. Otaczające 
wyższe wzniesienia to wygasłe wulkany. Wokół 
ani jednego drzewka. Pagórkowaty teren poro-
śnięty jest niskimi krzewinkami, mchem, trawa-
mi i porostem o wdzięcznej nazwie chrobotek. 
Przed nami zaś wioska ekologiczna Sólheimar. 
Początkowo trudno było w to uwierzyć, ale rze-
czywiście wszystko tam naturalne i prowadzone 
zgodnie z prawami natury. 

Zakwaterowano nas w dobrze wyposażonym 
obiekcie, gdzie mieliśmy oprócz pokoi, łazie-
nek, jeszcze salonik i wyposażoną we wszystkie 
potrzebne urządzenia kuchnię. Od razu moją 
uwagę przykuły ustawione przy ścianie pojem-
niki, jak się okazało na segregowane odpady, 
a tych w kuchni jak wiadomo zawsze jest sporo. 
Było nie jeden, nie dwa, ale osiem pojemników 

Początkowo trudno było w to uwierzyć, ale rzeczywiście wszyst-

ko tam naturalne i prowadzone zgodnie z prawami natury.

dr inż. MAŁGORZATA CIOSMAK 

Islandzka wioska
ekologiczna Sólheimar

i w każdym odpad z innego materiału. Trudy 
wycieczki tego dnia, spłukane pachnącą siar-
kowodorem ciepłą wodą, ułożyły nas do snu. 
Rano, po śniadaniu, weszliśmy w program dnia 
Sólheimar. Tam każdy dzień po śniadaniu zaczy-
nał się od apelu, w którym wszyscy pracownicy 
i mieszkańcy wioski obowiązkowo biorą udział. 
Apel odbywał się na wolnym powietrzu przy 
głównym budynku, pamiętającym jeszcze osobę 
Sesselji Hreindis Sigmundsdottir (1902-1974), 
która była fundatorką tej wioski. Staliśmy na du-
żym porośniętym trawą placu, trzymając się za 
ręce. Była modlitwa, wspólny śpiew, a po nim 
prezentacja gości z jakże odległej Polski. Potem 
przyszedł czas na zwiedzanie miejsca, a atrak-
cji nie brakowało. Przewodniczką po wiosce była 
Polka, studentka z Łodzi, która przyleciała do 
Solheimar aby pracować w szklarni i poznać spe-
cyfi kę wioski. Idąc alejkami przyglądaliśmy się 
parterowym domkom pomalowanym w kontra-
stowe barwy, najczęściej bordowo-białe, z da-
chami porośniętymi trawą, mchem i porostami. 
Niektóre z nich otoczone były wałami ziemny-
mi wysokości 0,5 do 1,0 metra, również zadar-
nionymi. Wszystkie domki zadbane, wykonane 
z naturalnego drewna i wyglądające jak nowe. 
Przy niektórych urządzono małe ogródki, jednak 
surowość klimatu nie sprzyjała temu, aby były 
okazałe i bogate w różnorodne rośliny. W jed-
nym z najwyższych punktów w wiosce postawio-
no kościół, aby wierni wyznania ewangelickiego 

mieli miejsce sprawowania nabożeństw. Kościół 
zbudowany z drewna, niewysoki, z dachem przy-
pominającym nasze góralskie chaty. Znajdujący 
się nad ołtarzem obraz wykonali z kolorowej weł-
ny islandzkich owiec sami pensjonariusze wioski. 
Piszę pensjonariusze, bo w wiosce współistnieją 
osoby sprawne – zazwyczaj kadra zarządzająca 
i pracownicy opieki, a także osoby niesprawne 
umysłowo i ruchowo, które znajdują tu fachową 
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opiekę i wykonują wiele prac dostosowanych do 
ich niesprawności. W pobliżu kościoła, w malut-
kiej dolince natrafiliśmy na staw, nad którym 
stale unosiła się para wodna. To ujęcie wody 
geotermalnej, której ciepło wykorzystywane jest 
w ogrzewaniu pomieszczeń, a spadek wody na 
koło nasiębierne połączony z generatorem daje 
prąd elektryczny dla całej wioski. Wszystko jest 
dokładnie opisane na tablicy ustawionej obok. 
Kolejnym obiektem był pawilon warsztatowy. 
Tam dopiero można było dostać zawrotu gło-
wy od różnorodności materiałów, przedmiotów, 
procedur i sposobów, jakich uczestnikami są 
mieszkańcy Sólheimar. Na zewnątrz małe gale-
rie prezentujące to, co może być wykonane z re-
cyklingu. Tam nie zmarnuje się nawet drzazga. 
Wewnątrz pawilonu kolejne pracownie: mydlar-
ska, dziewiarska, tkacka, lutnicza, ceramiczna 
i inne. Chociaż wyroby czasem dziwacznie wy-
glądają, jednak są wytworem rąk mieszkańców. 
Nie raz zadziwiają precyzją, co dowodzi spraw-
ności w posługiwaniu się wieloma urządzenia-
mi i narzędziami do obróbki. Najładniejsze są 
potem sprzedawane w lokalnym sklepie lub też 
przez Internet na cały świat. Niektóre wysta-
wia się w lokalnej galerii. Praca często powodu-
je zmęczenie więc, aby pomóc zrelaksować się 
i polepszyć kondycję fizyczną, urządzono salę 
z przyrządami do ćwiczeń. Oczywiście ćwiczenia 
wykonywane są pod kontrolą fizjoterapeutów 
i dostosowane do ograniczeń sprawności stałych 
mieszkańców wioski. 

Gospodarze zaprowadzili nas do kolejnego 
miejsca. Był to geotermalny basen. Wreszcie 
dowiedzieliśmy się, do jakich drzwi pasuje trzeci 
z kluczy, jakie otrzymaliśmy przy zakwaterowa-
niu. Zasada związana z basenem jest jedna: moż-
na korzystać o każdej porze dnia i nocy, jednak 
nie pojedynczo. Temperatura w najcieplejszym 
miejscu dochodzi do 40 stopni, co może nieko-
rzystnie wpływać na nieprzyzwyczajone do tego 
organizmy.  Po opuszczeniu basenu w charakte-
rze na razie zwiedzającego turysty, poszliśmy do 
kolejnego pawilonu. Jest to obiekt dydaktyczny, 
w którym gospodarz rozwinął swoje możliwości 
nauczania, jak należy gospodarować odpadami. 
Rzędem pod ścianami ustawiono pojemniki na 
odpady. Nad każdym z nich lista informująca, co 
można, wrzucić do niego. Uprzedzono, że i nas, 
choć jesteśmy tylko odwiedzającymi osobami, 
obowiązuje segregacja tak samo szczegółowa, 

jak dla mieszkańców stałych. Obok telewizor 
z dużym ekranem, na którym aktorka pokazuje, 
jak sobie poradzić z identyfikowaniem i segrego-
waniem odpadów. Jest to instruktaż tak szczegó-
łowy, że nawet jeden centymetr kwadratowy nie 
może się zmarnować. Czy u nas ktoś by się zasta-
nawiał, jak odkleić etykietę od butelki lub zdjąć 
ją z pudełka? A tam jest pokazane, jak to zrobić 
skutecznie. Przechodziliśmy przez kolejne sale, 
w których z naturalnych materiałów wykonane 
ekspozycje mówiły o energii spadku wody, pro-
mieniowania słonecznego, wiatru i ciepła ziemi. 
Było też wiele zabawek dziecięcych, wykonanych 
z drewna i innych naturalnych materiałów. Jeden 
z pracowników i stałych mieszkańców pochwalił 
się efektem uzyskiwania próchnicy z komposto-
wanych w odpowiedni sposób odpadów roślin-
nych. Inny tak zachwalał swoje wyroby z wełny 
loppi, że zakupiłam coś dla siebie i jako prezent 
dla bliskich. Ze sklepu trudno nas było wypro-
wadzić. Mydła, balsamy, kremy, czapki wełniane, 
rękawice, szaliki, a także dżemy, soki, pieczywo, 
ciastka, warzywa, kwiaty, to wszystko naturalne 
i bez ulepszającej i konserwującej chemii kusiło, 
aby zabrać ze sobą do dalekiej Polski. Większość 
tych produktów można zakupić przez Internet. 

Nie wspomniałam jeszcze o posiłkach. Prawie 
w 80 procentach są przyrządzane z produktów, 
jakie powstają w wiosce. Jest tam niewielka ho-
dowla owiec. Na potrzeby wioski i na sprzedaż, 
jest duża szklarnia zbudowana przez polską fir-
mę. Praktycznie wszystkie znane warzywa są 
tam uprawiane. Potem pracownicy je segregu-
ją pakują i wysyłają do sklepów Islandii i na-
wet na kontynent. To jeden ze sposobów uzy-
skiwania środków na utrzymanie wioski i płace 

pracowników. Zwiedzanie wioski ekologicznej 
Sólheimar trwało cały dzień, ale z racji zdrowego 
klimatu i wielu pozytywnych emocji nie czuliśmy 
zmęczenia. Ostatnie godziny tego dnia spędzili-
śmy na rozegraniu meczu piłki siatkowo-wodnej 
w termalnym basenie.

dr inż. Małgorzata Ciosmak 
Adiunkt w Katedrze Transportu, Silników 

Spalinowych i Ekologii Wydziału Mechanicznego PL, 
członek Senatu Politechniki Lubelskej i Rady Wydziału 
Mechanicznego PL, członek Polskiego Towarzystwa 
Inżynierii Ekologicznej Oddział w Lublinie, autorka 
licznych publikacji naukowych i popularnonauko-
wych z dziedziny ochrony środowiska i inżynierii 
ekologicznej, członek założyciel Towarzystwa Ziemi 
Urzędowskiej.
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Wobec ryzyka przeniesienia niebezpiecznego 
wirusa przyszło porzucić wypraktykowany przez 
wieki uścisk dłoni. Na bok odłożyć przyszło rów-
nież wszelkie „żółwiki”, „piątki’”, „piąteczki” czy 
„strzałki”. Nikt już na powitanie nie pada sobie 
w objęcia, na sposób nie wiadomo czemu przy-
pisywany niedźwiedziom. Skąpimy również po-
całunków, co wszakże czasowo wybawia z kło-
potu tych, którzy nie mogą się zdecydować co 
do ich ilości. W Polsce zwyczajowo zwykliśmy 
całować się na powitanie trzy razy podobnie jak 
Holendrzy i Rosjanie, zaczynając od prawego 
lica. Włosi i Hiszpanie darują w tej sytuacji dwa 
pocałunki, Francuzi zaś aż cztery. Amerykanie 
zaś witając się pozorują pocałunek nie zbliżając 
ust do policzków.

W tej sytuacji media obiegły zdjęcia ludzi wi-
tających się przy pomocy łokci, choć ludzkość 
zdążyła wypracować już wcześniej pozdrowienia 

w formie unoszonych dłoni, ukłonów czy uchyla-
nych nakryć głowy. Co do ukłonów należy pamię-
tać, iż pierwsi kłaniają się mężczyźni kobietom, 
młodsi starszym, pracownicy pracodawcy, osoby 
świeckie duchownym oraz osoby wchodzące do 
pomieszczenia osobom już się w nim znajdują-
cym. Uchylanie czapki czy kapelusza to domena 
mężczyzn, a jej genezy szukać należy w średnio-
wiecznym geście odsłaniania przyłbicy przez ry-
cerzy. Wróćmy jeszcze na chwilkę do łokci, które 
powitaniom służyły już w starożytnym Rzymie. 
Chwytano wówczas witaną osobę dłonią za rękę 
na wysokości łokcia, sprawdzając jednocześnie, 
czy w rękawie nie kryje ona broni. 

Pozostają nam oczywiście powitania werbal-
ne, nasze codzienne „cześć” czy „dzień dobry”, 
które zastąpiły zapomniane już „czołem”, „służ-
ba”, czy powszechne od XVIII stulecia „niech bę-
dzie pochwalony Jezus Chrystus”. Na wsiach przy 

O powitaniach 
słów kilka
 

Epidemia COVID-19, której doświadczamy dotyka wszystkich 

dziedzin życia. Mądrzy ludzie powiadają, że wiele w nim zmieni 

i zapewne się nie mylą. Jeszcze nim doświadczyliśmy koniecz-

ności prewencyjnej izolacji, okoliczności zmusiły nas do zmiany 

formy powitań.
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ADAM PRZYSTUPA

pracy pozdrawiano się zawołaniem „Panie Boże 
dopomóż”, które wywieść trzeba od najstar-
szych wspominanych przez Zygmunta Glogera 
pozdrowień „Pomagaj-Bóg”, „Boże-zdarz” czy 
„Zdarzbóg”.

Co kraj to obyczaj.
Wbrew temu co można by sądzić są miejsca 

na świecie, gdzie uścisk dłoni nie jest preferowa-
ną formą powitania.

W Tybecie zaskoczyć mogą nas ludzie poka-
zujący nam język. Ów, w naszej kulturze obraź-
liwy gest, wśród tamtejszych buddystów wierzą-
cych w reinkarnację, miał znaczenie praktycznie. 
W ich pamięci obecne było wspomnienie złowro-
giego Lang Darmy, cesarza Tybetu z lat 838-
841, który sam wyznając religię Bon prześlado-
wał buddystów. Wedle tradycji znienawidzonego 
władcę wyróżniać miał siny albo czarny język. By 
udowodnić spotykanym osobom, iż nie jest się 
inkarnacją złego cesarza, Tybetańczycy zwykli 
pokazywać język. Z czasem zwyczaj ów utarł się 
jako forma powitania.

Równie osobliwy i na pozór obraźliwy wydać 
nam się może sposób w jaki witają się członko-
wie ludu Kanouri, zamieszkującego m.in. północ-
no-wschodnią Nigerię i południowo-wschodnie 
regiony Nigru. Potrząsają oni zaciśniętą pięścią 
na wysokości oczu witanej osoby wykrzykując 
„Wooshay, wooshay”, co jako żywo, przez nie-
znających tego obyczaju może być odebrane za 
groźbę. 

Na dalekich Filipinach, gdzie ludzie podobnie 
jak u nas praktykują podawanie dłoni, zachował 
się intrygujący gest „mano” wyrażający szacu-
nek przy powitaniu osób starszych. Starsza oso-
ba podaje prawą dłoń jak do pocałunku, młodsza 
pochyla się i przyciska zewnętrzną powierzch-
nię podanej dłoni do swojego czoła. Jest to jed-
nocześnie gest błogosławieństwa. Ów jeszcze 
przedkolonialny zwyczaj występuje w sąsiedniej 
Indonezji i Malezji, gdzie nazywany jest odpo-
wiednio „Salim” i „Salam”. 

Ze szczególną, pełną szacunku formą po-
witania osób starszych spotkać możemy się 
również w Indiach. Jest nią „charanasparsha”, 
jedna z form tradycyjnego pokłonu zwanego 
„pranāma”. Oddając ów powitalny ukłon dotyka 
się stóp drugiej osoby. Dlaczego stóp? Jest to 
gest szacunku wobec osób, które „widziały wię-
cej pór deszczowych”, które na swych stopach 
przemierzyły wiele dróg, odwiedziły wiele miejsc, 

którym droga przysporzyła wiedzy i doświadcze-
nia. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż pod-
stawowym elementem indyjskiego powitania 
jest gest zwany „namaskara” lub „namast” pole-
gający na złożeniu w pokłonie dłoni dotykających 
jednocześni czubkami palców czoła i kciukami 
splotu słonecznego. Podobny ukłon z dłońmi 
złożonym przy piersi podczas powitania, zwany 
„wai” spotkamy również w Tajlandii. 

Ciekawą grupę gestów stanowią te, związa-
ne ze zbliżaniem do siebie twarzy witających się 
osób. Czasem można spotkać się z teorią, iż to 
najstarsza forma powitań w dziejach ludzkości. 
Nie sposób tego rozstrzygnąć, faktem jest jed-
nak, iż tego typu obyczaje przetrwały w niektó-
rych kulturach do dzisiaj. Zamieszkujący Nową 
Zelandię Maorysi witają się gestem „hongi” 
przylegają wzajem czoło do czoła i nos do nosa. 
Jest to forma przekazania tchnienia życia, któ-
rym wedle maoryskiej mitologii bóg Tāne ożywił 
pierwszą kobietę Hineahuone. Podobny zwyczaj 
zwany „honi” praktykowany jest przez rdzennych 
mieszkańców Hawajów. Co ciekawe nosy w ge-
ście powitania zbliżają do siebie również mongol-
scy koczownicy i arabscy Beduini. 

Powitaniem a nie jak się powszechnie uważa 
szczególnym pocałunkiem jest zbliżanie nosa do 
twarzy drugiej osoby przez Inuitów zwane „ku-
nik”. Mieszkańcy dalekiej północy częściej niż 
do nosa zbliżają swój narząd powonienia i górną 
wargę do czoła lub policzka. Czyniąc to powoli 
wdychają też zapach drugiej osoby. Zaś co do 
pocałunków, zwykli Inuici obdarzać nimi w ten 
sam sposób jak cała reszta świata. 

Jeśli ów krótki i niepełny przegląd obyczajów 
skłoni nas do uniesienia brwi w geście zdziwie-
nia, warto wiedzieć, iż właśnie w ten sposób ak-
ceptują obecność innych w swoim sąsiedztwie 
mieszkańcy dalekich wysp Mikronezji.

Całuję Twoją dłoń…
Tak jak nas intrygują formy powitania przy-

jęte w innych częściach świata, innych zadziwia 
np. całowanie przez mężczyzna damskich dłoni. 
Wbrew pozorom nie jest to polski zwyczaj, bo 
jako pierwsi zaczęli praktykować go wobec ko-
biet o arystokratycznym pochodzeniu Hiszpanie. 
Od nich przejęli go Francuzi, Włosi, Anglicy 
a z czasem Polacy. 

Płynęły lata, mijały wieki a obyczaj ów bę-
dący wyrazem szacunku wobec płci pięknej na 
zachodzie Europy począł odchodzić w niepamięć. 
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Przyczyniała się do tego również postępująca 
emancypacja, której wyznawczynie zdawały się, 
nie wiedzieć, iż wywieść można go od pradawne-
go sposobu okazywania respektu i uległości wo-
bec władcy. Kiedy więc w czasie II wojny świa-
towej na Wyspy Brytyjskie zwyczaj całowania 
kobiet w rękę wrócił wraz z polskimi żołnierzami, 
zrazu szokował a potem zachwycał córy dumne-
go Albionu. 

Dziś mężczyzna kierujący podczas powita-
nia usta ku dłoni kobiety bywa często traktowa-
ny jako przedstawiciel wymierającego gatunku, 
a i nie przez wszystkie kobiety ów gest jest ak-
ceptowany. Czasem pewnie dlatego, że uczynio-
no go nie w czas, nie pamiętając, iż nie należy 
witać się w ten sposób podczas kontaktów służ-
bowych, pod gołym niebem czy wtedy, gdy kobie-
ta nosi rękawiczki. Zrazić może też nieumiejętny 
pocałunek. Miast podnosić podaną dłoń, mężczy-
zna powinien schylić się na wysokość, na jaką ją 
podano.  Sygnałem do pocałunku jest dłoń unie-
siona nieco wyżej niż do uścisku i wierzchem do 
góry. Potem… potem w istocie należy ją musnąć 
ustami, miast składać długi pocałunek, czy mar-
kując go całować powietrze. 

Ćwiczenia z pamięci.
Kiedy wreszcie pokonamy koronawirusa, bę-
dziemy mogli wrócić do tradycyjnych form po-
witań. Warto tedy odświeżyć pamięć i zwrócić 
uwagę na kilka dość istotnych i zawsze przy-
datnych szczegółów związanych z uściskiem 
dłoni:
• W każdej sytuacji ważna jest higiena dło-

ni. Nie podajemy ręki spoconej, mokrej 
lub brudnej;

• Dłoń podajemy w naturalny i serdecz-
ny sposób. Nie należy ściskać ręki dru-
giej osoby, energicznie potrząsać uści-
śniętą dłonią czy przytrzymywać ją 
w nieskończoność;

• Jako pierwsza dłoń na powitanie podaje 
osoba starsza osobie młodszej;

• Jako pierwsza dłoń do powitania podaje 
kobieta mężczyźnie;

• Kryterium wieku ma przewagę nad kryte-
rium płci, więc uprawnionym jest by star-
szy mężczyzna pierwszy skierował dłoń 
w powitaniu do młodej kobiety;

• W etykiecie zawodowej decydujące zna-
czenie ma ranga witających się osób. 

Osoba o wyższej randze pierwsza podaje 
dłoń osobie na niższym stanowisku;

• W sytuacji, kiedy siedzimy a ktoś do nas 
wyciąga dłoń w geście powitania, zawsze 
powinniśmy wstać;

• Witając gości w swoim domu inicjatywa 
powitania należy do gospodarza. To on 
kieruje dłoń do powitania w kierunku każ-
dego z gości. Nim to uczyni powinien po-
móc im zdjąć wierzchnie okrycie;

• Mężczyznę obowiązuje zwyczaj zdejmo-
wania do powitania rękawiczek. Kobieta 
witająca się z mężczyzną może pozosta-
wić rękę w rękawiczce, podobnie w rę-
kawiczkach mogą przywitać się dwie ko-
biety. Ta reguła to pozostałość obyczajów 
średniowiecznych. Witanie się gołą prawi-
cą, świadczyć miało o czystych intencjach 
i braku broni ukrytej w rękawicy.

Oczywiście, zdarzyć się może, iż ktoś popełni 
błąd, uchybiając jednej z powyższych zasad. Co 
wtedy? Trudno, czasem tak się zdarza. Mylić się 
jest rzeczą ludzką. Nie odstępujmy od powitania. 
Nie podjęcie czyjegoś gestu, czy publiczne na-
piętnowanie i poddanie w wątpliwość znajomości 
dobrych manier, choć pewnie zasadne, jest rów-
nie nieeleganckie. Jeśli znamy tę osobę, zawsze 
możemy chwilę później zwrócić jej uwagę, kiedy 
i w jaki sposób popełniła nietakt.

UCHWALONE ZMIANY W PRAWIE PRACY

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, wpro-
wadzonych zostało szereg rozwiązań mających złagodzić skutki epidemii w zakresie prawa pracy. 

Zmiany obejmują między innymi:

Zawieszenie obowiązku wykonywania okresowych badań pracowniczych

Zawieszenie obowiązuje do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego ze strony wirusa 
SARS-CoV-2. Po odwołaniu stanu zagrożenia epidemiologicznego, w przypadku gdy nie zostanie 
ogłoszony stan epidemii albo po odwołaniu stanu epidemii, pracodawca i pracownik są obowiązani 
niezwłocznie podjąć wykonywanie zawieszonych obowiązków i wykonać je w okresie nie dłuższym 
niż 60 dni od dnia odwołania danego stanu.

Ww. nie obejmuje przeprowadzania badań wstępnych i kontrolnych. W przypadku braku 
dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, ba-
danie takie może przeprowadzić i wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie inny lekarz. Orzeczenie 
lekarskie wydane przez innego lekarza traci moc po upływie 30 dni od dnia odwołania stanu 
zagrożenia epidemiologicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo od 
dnia odwołania stanu epidemii. 

Jeżeli odrębne przepisy uzależniają wykonywanie określonych czynności lub uzyskanie określo-
nych uprawnień w celu wykonania czynności zawodowych od posiadania odpowiedniego orzeczenia 
lekarskiego albo psychologicznego, orzeczenie takie powinno być wydane niezwłocznie, nie później  
niż do upływu 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

WIEDZY NIGDY ZA WIELE

MAŁGORZATA GAJKO,  ARLETTA POSŁUSZNY

KORONAWIRUS
A PRAWO PRACY
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Potrzeba jest ponoć matką wynalaz-
ków. A choć Abraham Maslow zwykł 

niegdyś dowodzić, iż potrzeby harmonii, piękna, 
obcowania ze sztuką zwykliśmy realizować do-
piero na szarym końcu, zaspokoiwszy uprzed-
nio te przyziemne, podstawowe, to jednak wielu 
z nas nawet cierpiąc niedostatek zdaje się temu 
zaprzeczać. Ów niedostatek, mało rzec, bieda, 
nie są wtedy przeszkodą. 

Tak oto poczęły powstawać pierwsze instru-
menty nie tworzone w warsztatach mistrzów lut-
niczych, lecz własnym sumptem, z dostępnych 
materiałów. Rzec można z recyklingu, który choć 
ówcześnie pojęcia tego nie znano, w swej pier-
wotnej formie był racjonalną praktyką czasów 
niedoboru a nie ideą. 

Przykładem instrumentów z recyklingu były 
i są gitary cigar box, zwane tak za sprawą pude-
łek po cygarach wykorzystywanych w nich jako 

pudła rezonansowe. Struny rozpinano na gryfie 
wykonanym z kawałka deski czy kija od szczot-
ki. Ślady tego typu instrumentów pojawiają się 
w Stanach Zjednoczonych w połowie XIX stule-
cia, co wiązać należy z faktem, iż w roku 1840 
producenci cygar zaczęli pakować je w poręcz-
ne, małe pudełka z drzewa cedrowego mieszczą-
ce po 20-50 sztuk. Wcześniej cygara wysyłano 
w beczkach bądź w skrzyniach. Najstarszym 
zachowanym wizerunkiem tego instrumentu 
jest akwaforta Edwina Forbesa z roku 1876 zdo-
biąca książkę „Life Stories of the Great Army”. 
Przedstawia dwóch żołnierzy Unii na postoju 
podczas wojny domowej. Jeden z nich gra na 
skrzypcach zbudowanych z pudełka po cygarach. 

Popularność gitar cigar box powracała fa-
lami wraz z biedą i niedostatkiem. Uważny ob-
serwator dostrzeże podobne im instrumenty na 
licznych zdjęciach z okresu I wojny światowej. 

Racjonalna praktyka czasów niedoboru.

ADAM PRZYSTUPA

RECYKLING, 
BLUES I GITARA

Melodie choć na chwilę pozwalające oderwać się 
od piekła okopów wygrywali na nich żołnierze 
wszystkich armii. Kolejny okres rozkwitu tego 
typu instrumentów to czas „wielkiego kryzysu” 
u progu lat trzydziestych ubiegłego stulecia. 
Na biednym amerykańskim południu pudełka 
po cygarach przeobrażały się w domowe in-
strumenty towarzysząc ewolucji bluesa i jego 
wędrówce z prowincji do miast i miasteczek. 
Nieprzypadkowo jako swój pierwszy instrument 
gitarę cigar box wspominali tacy starzy mi-
strzowie bluesa jak Blind Willie Johnson, Muddy 
Waters czy Lightnin’ Hopkins. Grywali na niej 
i późniejsi mistrzowie gitary jak Carl Perkins, 
Buddy Guy, George Benson czy Jimi Hendrix. 

Dziś gitary z recyklingu mają w swoim instru-
mentarium m.in. Tom Waits, Billy Gibbons z ze-
społu ZZ Top, Paul McCartney czy P.J. Harvey. 
Mówi się nawet o współczesnej modzie na gi-
tary cigar box, która ze wschodniego wybrzeża 
Stanów Zjednoczonych zawędrowała do Europy. 
Dla jednych to pasja, dla drugich sposób na ory-
ginalność, dla wielu wyraz kultury recyklingu, 
jeszcze dla innych po prostu próba poszukiwania 
nowych brzmień. Często, zwłaszcza na starym 
kontynencie, pod nazwą cigar box guitar kryją 
się wszelkie ręcznie i samodzielnie wykonywane 
instrumenty strunowe. Pudełka po cygarach by-
wają zastępowane innymi, na pozór nieprzydat-
nymi przedmiotami, które w zręcznych dłoniach 
przyjmują formę rezonansowego pudła. W końcu 
nie każdego trawi tytoniowy nałóg a ogranicza 
jedynie wyobraźnia. Przydatne może być każde 

inne pudełko, nawet stara zniszczona szachow-
nica, ozdobą choćby sitko z odpływu starego 
zlewozmywaka.  To ponoć proste i tanie. Poza 
wszystkim niesie ze sobą jedyną w swoim rodza-
ju satysfakcję towarzyszącą procesowi tworze-
nia. A jak napisał jeden z polskich twórców tego 
rodzaju instrumentów, zagrać na własnoręcznie 
wykonanym instrumencie… bezcenne.

Specjalne podziękowania dla Johna McNair 
wytwórcę gitar cigar box ze Sparks w Newadzie 
(USA), za udostępnienie zdjęć instrumentów bu-
dowanych przezeń pod marką „Red Dog USA”.
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Kiedy zima
spotyka wiosnę…

W ŚWIECIE ZWIERZĄT      MARCIN POLAK

Tekst i zdjęcia - Marcin Polak,
Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody

UMCS w Lublinie
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 W Bieszczadach opieszale budzi 
się wiosna. Masowo kwitną 

śnieżyce wiosenne. Jest to jedna z najpiękniej 
i najwcześniej kwitnących wiosną roślin gór-
skich. Oprócz niej na nasłonecznionych stokach 
można znaleźć przebijające śnieg śnieżyczki 
przebiśnieg. Właśnie rozpoczynają kwitnąć na 
fi oletowo charakterystyczne dla żyznych buczyn 
karpackich żywce gruczołowate. W wilgotnych 
miejscach spod śniegu wystają duże i zielone li-
ście czosnku niedźwiedziego. 

Żaby trawne masowo wędrują z kryjówek 
zimowych do zbiorników wodnych. W charakte-
rystycznych arenach odzywają się swoim żabim 
głosem, pływając pośród kulistych kłębów złożo-
nych wcześniej jaj (skrzeku).

Bardzo wcześnie rano odzywają się w wyso-
kiej tonacji tajemnicze kuraki leśne – jarząbki, 
bębnią w rezonujące pnie i gałęzie dzięcioły biało-
grzbiete oraz dzięcioły trójpalczaste, „szyderczo” 
chichoczą dzięcioły zielonosiwe. Majestatyczne 
orły przednie rozpoczynają wysiadywanie jaj 
w gniazdach umieszczonych na szczytach wyso-
kich jodeł. 

W buczynach karpackich można usłyszeć 
basowy głos godowy siniaków oraz werble 

dzięciołów czarnych. Z kolei w borach jodłowych 
samce naszej najmniejszej sowy – sóweczki 
bronią swoich terytoriów lęgowych. W nocy ze 
szczytów gór pohukują puszczyki uralskie.

Choć na północnych stokach gór wciąż moż-
na spotkać grube warstwy śniegu, to dzięki tro-
pom tam pozostawionym można zauważyć, że 
już bardzo aktywne są niedźwiedzie brunatne, 
borsuki, rysie euroazjatyckie, żbiki, jelenie szla-
chetne, wilki szare, sarny europejskie oraz spro-
wadzone do Bieszczadów w latach 1960 żubry 
europejskie.
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U góry: czosnek niedźwiedzi przykryty warstwą śniegu.
Na dole: gody żaby trawnej.
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U góry: żubr w Bieszczadach.
Na dole: kwitnące śnieżyce wiosenne.
Fot. Marcin Polak.

Tworzywa sztuczne stały się w ostatnim cza-
sie wdzięcznym tematem do dyskusji. Nie bez 
powodu, zważywszy, iż plastik jest w chwi-
li obecnej w naszym otoczeniu wszechobecny. 
Producenci różnego rodzaju produktów bardzo 
chętnie sięgają po tworzywa sztuczne, ze wzglę-
du na niski, w stosunku do innych surowców 
koszt masowej produkcji oraz ich właściwości: 
łatwość formowania, małą gęstość i ciężar, dobrą 
wytrzymałość, łatwość nadawania kolorów, od-
porność chemiczną. Na całym świecie od począt-
ku produkcji przemysłowej tworzyw sztucznych 
wytworzono ich ok. 10 miliardów ton. Co może 
zaskakujące, „ślad węglowy” opakowań z two-
rzyw sztucznych (liczony jako emisja gazów cie-
plarnianych na 1 kg opakowanych produktów) 
jest niższy niż opakowań wykonanych z materia-
łów alternatywnych.

Musimy sobie zdawać sprawę, iż mimo swej 
użyteczności, główną wadą tworzyw sztucznych 
jest ich bardzo długi czas rozkładu, w zależno-
ści od rodzaju od 100 do 1000 lat. Jednocześnie 
jednak, plastiki są bardzo wdzięcznym surowcem 
do recyklingu i odzysku energetycznego. Mimo 
to szacuje się, iż od początku ich masowej pro-
dukcji jedynie 9% zostało poddane recyklingowi. 
Głównym problemem w skali ogólnoświatowej 
wydaje się brak efektywnego systemu zbiórki 
odpadów z tworzyw sztucznych oraz niedostatek 
instalacji służących ich zagospodarowaniu.

By ów stan rzeczy poprawić, winniśmy postę-
pować wedle dwóch podstawowych zasad:

• Segregować odpady co jest warunkiem 
poddania ich recyklingowi – pamiętajmy: 
tworzywa sztuczne wrzucamy do pojem-
nika lub worka w kolorze żółtym

• Ograniczyć wytwarzanie odpadów z two-
rzyw sztucznych w naszym domu.

Plastiki w naszym domu, to przede wszystkim 
opakowania. Prostym sposobem ograniczania ich 
ilości jest np. korzystanie podczas zakupów z to-
reb materiałowych w miejsce reklamówek z two-
rzyw sztucznych. Równie ważne jest robienie 
świadomych zakupów, nie tylko pod względem 
ich wielkości i zasadności, ale również pod kątem 
wyboru opakowań. Jeżeli mamy do wyboru ten 
sam produkt w opakowaniu z tworzywa i papie-
ru, lepiej wybrać opakowania papierowe, które 
łatwiej poddać recyklingowi. W naszych domach 
zużywamy wiele butelek PET. Można ograniczyć 
ich zużycie sięgając po wodę w butelkach szkla-
nych, lub pijąc przegotowaną filtrowaną wodę 
z kranu. Butelki PET możemy też zastąpić stosu-
jąc termosy i bidony wielokrotnego użytki. W se-
zonie grillowym wskazane jest unikanie jednora-
zowych naczyń i sztućców z plastiku. 

Plastik plastikowi nie równy. Każde z tworzyw 
ma określone właściwości fizyko-chemiczne, 
każde inaczej oddziałuje na otoczenie, choćby na 
przechowywaną w nich żywność. Dla zaintereso-
wanych przedstawiamy symbole, jakimi oznacza 
się opakowania z tworzyw sztucznych:

Plastik nasz 
powszedni

EKOPORADY  ADAM PRZYSTUPA
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Pani profesor, spoty-
kamy się w przededniu 
Świąt Wielkanocnych, 
ale przedmiotem naszej 
rozmowy nie będą jak 
można by sądzić pisan-
ki, ale woda…

Święta Wielkanocne są 
czasem kumulacji symboli-
ki wody w kulturze ludowej. 
Wody, która na wiosnę powo-
duję, że rośliny budzą się do życia, 
która pomaga wiosennemu życiu zaistnieć. 
Symbolika wody objawia się przede wszystkim 
w Wielką Sobotę podczas Wigilii Paschalnej po-
przez piękny inicjacyjny obrzęd jej poświęce-
nia. Woda święcona będzie używana przez cały 
rok, przede wszystkim do chrztu, stąd w Wielką 
Sobotę wierni odnawiają swe przyrzeczenia 
chrzcielne wyrzekając się grzechu i wyznając 
wiarę w Boga. Tego samego dnia mamy też inny 
ważny moment, w którego centrum znajduje się 
woda, czyli poświęcenie pokarmów. Symboliczne 
oczyszczenie pożywienia, które będziemy spo-
żywać podczas wielkanocnego śniadania. Dziś 
w koszyczkach mamy tylko wybrane elementy, 
kiedyś święciło się całość przygotowanych pokar-
mów. Z tego powodu dawniej ksiądz przychodził 
i święcił je w domu czy we dworze. Podczas tego 
obrzędu mamy do czynienia z wodą poświęco-
ną, wodą świętą, która oczyszcza, dokonuje de-
strukcji zła, ale przede wszystkim z wodą, która 

uświęca. Trzeba też wspomnieć, iż 
dawniej poświęconą wodą przy-
niesioną z kościoła gospodarze 
w Wielką Sobotę czy w wiel-
kanocny poranek święcili dom, 
podwórko i zwierzynę. 

Woda w okresie wiel-
kanocnym, to również 

śmigus-dyngus.
Dyngus, śmigus-dyngus, lany 

poniedziałek, lejek, lejus. Mamy 
różne określenia na ten świąteczny po-

niedziałek, w który kiedyś oblewano się wodą. 
Prastare przekonania były takie, że woda, którą 
kawaler obleje pannę sprawi, że stanie się na-
prawdę kobietą. Wierzono, że ciało panny nabie-
rze wszelkich kobiecych cech, że będzie płodna, 
jak również, iż będzie gotowa do zamążpójścia 
już w najbliższym roku. Pamiętajmy, że to nie 
tylko kawalerowie oblewali panny. Były również 
takie zwyczaje, że wodą oblewano gospodynie 
czy gospodarzy. Im wyżej zostanie polany go-
spodarz, tym wyższy i dorodniejszy będzie jego 
owies. Im więcej ciała będzie miała mokrego go-
spodyni, tym dorodniejszy będzie jej len. Musimy 
bowiem wiedzieć, iż w kulturze ludowej te dwie 
rośliny były przypisywane postaciom gospodyni 
i gospodarza. Len był rośliną bardzo ważną w go-
spodarstwie. Kobiety zajmowały się nim od na-
sionka do utkanej przez koszuli czy prześciera-
dła. Jeszcze po wojnie na terenie Lubelszczyzny 
gospodynie zajmowały się tkaniem. Gospodarz 

O uświęcającym, oczyszczającym, 

ale i magicznym postrzeganiu wody 

rozmawiamy z Profesor Katarzyną Smyk 

z Instytutu Nauk o Kulturze UMCS

WODA 
uświęcona 
i woda magiczna

z kolei pracował w polu, a jak Bóg dał, że miał 
więcej grosza, to z wykorzystaniem konia. 
Pożywieniem konia jest owies, więc właśnie to 
zboże stało się atrybutem gospodarza. Widzimy 
tutaj odwołanie do wody, która przynosi życie, 
która jest życiem. Wykorzystana jest tu magia 
przez styczność. Jeżeli woda zetknie się z cia-
łem, to ciało nabierze właściwości tej wody. Dziś 
prastare zwyczaje zniknęły, ale samo lanie wody 
pozostało. Młodzież dla zabawy polewa się wodą 
nawzajem, ale możemy w miastach i na wsiach 
spotkać się z sytuacją, kiedy oblewa się postron-
ne, spacerujące osoby. Dla nich nie jest to za-
bawne. Czasem w takich sytuacjach musi inge-
rować policja.

Opowiadając o śmigusie-dyngusie nie 
wyczerpaliśmy jednak tematu wielkanoc-
nej symboliki wody?

Z Wielkanocą związany był również bardzo 
rzadko dziś praktykowany zwyczaj obmywa-
nia się w wodzie przyniesionej z rzeki. Biegano 
do niej w zupełnej ciszy, jeszcze przed świtem 
w Wielki Piątek, gdzieniegdzie w Wielką Sobotę, 
a w innych miejscach raniutko w Niedzielę 
Wielkanocną. Z nurtem rzeki nabierano wody. 
Nie można było tego robić pod prąd, by nie na-
pytać sobie biedy. Z wodą należało wrócić w mil-
czeniu do domu. To milczenie jest milczeniem 
obrzędowym. Towarzyszy ono w wielu kulturach 
zjawiskom, w których widzimy obraz przemiesz-
czania się do drugiego świata, czerpania mocy 
z tego drugiego magicznego świata. Woda z rzeki 
służyła potem do obmywania się, tak by zacho-
wać zdrowie, by dziewczęta miały piękną cerę. 
A wrzucenie pieniążka na dno miednicy miało 
zapewnić pieniądze na cały rok. Jeszcze nie tak 
dawno, może z 15 lat temu, gdy prowadziliśmy 
badania terenowe w okolicach Krzczonowa, spo-
tkałam się z tym zwyczajem praktykowanym 
przez mieszkańców. Pani, która ma za swoim 
obejściem strugę, w Wielkim Tygodniu nic ni-
komu nie mówiąc, jeszcze w pidżamie wybiega-
ła, by kultywować to obmycie nóg, rąk i twarzy 
w rzece. W bieżącej wodzie, która w okresie wiel-
kanocnym ma takie nadzwyczajne właściwości. 

Jak rozumiem, duże znaczenie ma tu 
fakt, iż jest to woda bieżąca?

Musimy pamiętać, iż w kulturach woda stoją-
ca jest przeciwstawiana wodzie płynącej. Woda 
stojąca, to stagnacja, to śmierć, to przestrzeń 
związana z mocami demonicznymi, ona mieści 

w sobie brudy, choroby, złe moce. Woda zastygła 
ma złe znaczenie. Zwróćmy uwagę, iż czasem 
mówimy o „zabagnionej sytuacji”. Natomiast 
woda płynąca to upływający czas, ale też rozwój, 
życie, to woda dająca oczyszczenie.

Z oczyszczającymi właściwościami wody 
w kulturze ludowej wiąże się również za-
gadnienie pierwszej kąpieli nowonarodzo-
nego dziecka…

Pierwsza kąpiel dziecka, podobnie jak wiele 
innych pierwszych czynności, choćby pierwsza 
wizyta u nowonarodzonego dziecka, obwaro-
wane były specjalnymi obrzędowymi zasadami. 
Dziecko przybyło z innego świata, więc woda, 
w której zostało wykąpane stawała się specjal-
ną wodą o niebezpiecznych właściwościach. Nie 
każdy więc mógł uczestniczyć w takiej kąpieli. 
Nie mogła dokonać jej matka dziecka, która bę-
dąc w połogu, również należała jeszcze do inne-
go świata i nie mogła bezpiecznie uczestniczyć 
w życiu całej społeczności. Dziecko kąpała oso-
ba, która wiedziała, jak obchodzić się z wodą, 
a ta musiała być wylana w bardzo specjalnymi 
miejscu, np. na skrzyżowaniu płotów wyznacza-
jących granice osiedlisk, co w magicznym planie 
oznacza granicę naszego świata. Woda trafiała 
więc do zaświatów i stamtąd nie mogła już niko-
mu z domowników zaszkodzić. 

Do wody bieżącej nie plujemy, nie tylko 
ze względu na wychowanie… 

Woda jest święta, ma tak samo oczyszczające 
właściwości jak ogień. Przypomnijmy, że znisz-
czone mszały, zniszczone książeczki do nabo-
żeństwa, święte obrazy, poświęcone obrazki czy 
palmy w kościele rzymskokatolickim palimy. Jest 
to świętość oddana świętości ognia. Natomiast 
we wschodniej kulturze ikony albo inne cerkiew-
ne utensylia zostaną wyniesione do rzeki i od-
dane tej wodzie właśnie na tej samej zasadzie. 
Ta woda w okresie wielkanocnym jest i święta, 
i destrukcyjna. Ta ambiwalencja trwa do św. 
Jana, który – jak pamiętamy – chrzcił Jezusa na 
brzegu Jordanu. Stąd wierzenie, że w wigilię św. 
Jana święty ten tę wodę święci i od tej pory woda 
jest na pewno bezpieczna, od tej pory zaczyna-
ją przeważać je dobre właściwości i od tej pory 
można się w niej kąpać. 

Z naszej rozmowy wyłania się obraz 
wody jako substancji szczególnej…

W kulturach tradycyjnych woda to taka ma-
teria prima, czyli materia, która była jeszcze 
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zanim powstał kosmos. To z tego powodu w mi-
tach kosmogonicznych przedstawia się statycz-
ny obraz bezkształtnej bezkresnej masy wody, 
kołysanej jednostajnym falowaniem, z której 
dopiero rodzi się świat. Egipcjanie wyobrażali so-
bie np. że to z „nano” czyli takiej ciężkiej wod-
nej substancji wyłoniła się ziemia. Babilończycy 
widzieli z kolei ciało „tiama” inaczej nazywanej 
prawodą, z której ciała wyłoniła się ziemia i nie-
bo. Przypomnijmy sobie Księgę Rodzaju, gdzie 
w pierwszym rozdziale jest mowa, jak przed 
stworzeniem ziemi „Duch unosił się ponad wo-
dami”. Mamy więc wodę jako element wielkiego 
prapoczątku. Myślę, że to dobrze objaśnia na-
szym czytelnikom, jak to się stało, że woda jest 
symbolem wieczności, bo ona była zawsze i bę-
dzie zawsze. Bywa również symbolem destrukcji, 
jeśli wspomnimy np. niszczycielskie właściwości 
potopu opisanego w Biblii. 

Zapewne kultura ludowa twórczo rozwi-
nęła biblijny przekaz o stworzeniu świata?

W opracowanym w Lublinie „Słowniku ste-
reotypów i symboli ludowych” pod hasłem woda, 
odnajdziemy mit, którego zapis pochodzi z 1902 
roku. Według niego „Na początku, kiedy nie było 
ani ziemi, ani wody, a tylko wszystko było po-
mieszane jak rozczyn chleba, zły duch strącony 
z wysokości niebieskiej, nie miał oparcia na tym 
świecie i prosił Boga, żeby była ziemia, po której 
mógłby chodzić. Więc Pan Bóg oddzielił ziemię 
na spód, a wodę na wierzch”. Równie szczegól-
ny przekaz o stworzeniu świata zanotował też 
Kolberg: „Bóg Ojciec stworzył najprzód wody 
morskie. Gdy już był woda – złożył na krzyż dwa 
wieloryby i na ich grzbietach z piasku… uczynił 
ziemię Uropę”. Możemy również spotkać się z lu-
dowym przekazem, w którym Bóg tworząc niebo 
musiał część prastarej wody wynieść do góry by 
uczynić z niej chmury i deszcz. 

Motyw wody obecny jest również w ba-
śniach, gdzie ma właściwości magiczne.

Woda pojawia się w baśniach jako magiczny 
środek powodujący metamorfozy bohaterów, 
lub sam podlegający niezwykłym przemianom. 
Niekiedy jako zjawisko pojawiające się w wyni-
ku cudownych działań i zdarzeń bądź też prze-
strzeń pokuty i śmierci. Po żywą wodę wybierają 
się lub są wyprawieni bohaterowie i zdobywają 
ją w celu uzdrowienia lub ożywienia ojca, matki 
czy siostry, ludzi zamienionych w kamienie bądź 
zabitych. Żywa woda w bajkach bywa pilnowana 

przez istoty podziemne, gdyż lokowana jest w de-
monicznych zaświatach, w miejscu znanym tylko 
postaciom świętym, niezwykłym ludziom i mą-
drym zwierzętom. Mogą ją otrzymać wyłącznie 
osoby o wielkiej odwadze, szlachetnym i czystym 
sercu. W bajkach ludowych woda nie zawsze 
jest kojarzona jednoznacznie pozytywnie, bo-
wiem łączy się również ze śmiercią. Zwykle pod 
wodą roztaczają się zaświaty. W polskiej tradycji 
utrwaliło się przekonanie, że władzę nad wodą 
ma Bóg, ale – co dokumentują bajki – człowiek 
też może nad nią zapanować za pomocą magicz-
nego przedmiotu, jak zaczarowane trzewiki, albo 
dzięki swoim wyjątkowym cechom charakteru. 
Zainteresowanych tematem wody w polskich ba-
śniach odsyłam do opracowanego przeze mnie 
hasła w „Słowniku polskiej bajki ludowej” wyda-
nego pod reakcją Violetty Wróblewskiej.

Na koniec sięgnijmy po ludowe zagadki.
Odpowiedź na zagadkę „Co jest najbogatsze, 

najcieplejsze i najczyściejsze na świecie?” brzmi: 
„Najbogatsza na świecie jest ziemia, bo ona sićkif 
żywi, najcieplejsze zaś jest słońce, bo ono cały 
świat ogrzewa a najczyściejsza jest woda, bo nią 
się sićkie brudy myje”. Wartość wody podkreśla 
też rymowanka „Płynna, czysta, przeźroczysta, 
dobra, zdrowa, kiedy czysta”. Zaś na szczególną 
uwagę zasługuję stara ludowa zagadka o wyraź-
nym przekazie ekologicznym: „Jam pożyteczna 
i też miła, grzeczna, podczas do picia i do mycia. 
Lud mię szacuje, ale nie szanuje”. Traktujmy ją, 
jako przestrogę. 

Dziękuję 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”.

Wszyscy wiemy, iż w tekście polskiego hymnu narodowego, spisanego we włoskiej miejscowo-
ści Reggio nell’Emilia znajduje się odwołanie do tego pięknego kraju („z ziemi włoskiej do Polski”). 
Mało kto zdaje sobie natomiast sprawę, iż Polska znalazła swe miejsce w hymnie narodowym Italii 
(„Il Canto degli Italiani”) napisanym w 1847 r. przez Goffredo Mameli. Jeden z wersów pieśni nawią-
zuje do walk toczonych w okresie zaborów z Austrią i Rosją, postrzeganymi również jako wrogowie 
Włochów: „Już austriacki orzeł stracił swe pióra. Krew włoską, krew polską pił wraz z kozakiem, lecz 
wypaliła mu serce” („Già l’Aquila d’Austria, Le penne ha perdute. Il sangue d’Italia, Il sangue Polacco, 
Bevé, col cosacco, Ma il cor le bruciò.”)

Co oznacza wyraz „półszósta”, na który możemy m.in. natknąć się podczas lektury „Opowieści 
wigilijnej”? Czy półszósta to liczba „trzy”? Bynajmniej, ten zapomniany dziś wyraz oznacza liczbę 5,5. 
Śladem podobnych konstrukcji językowych pozostaje popularny do dziś wyraz „półtora” pochodzący 
od dawnej konstrukcji „jedne i pół wtóra”, bo… drugi, to niegdyś wtóry.

Cullinan to największy diamentowy samorodek w historii. Znaleziony 26 stycznia 1905 roku 
w kopalni Premier Mine pod Pretorią kamień ważył 3106 karatów (621,2g), miał około 10,1 cm dłu-
gości, 6,35 cm szerokości i 5,9 cm głębokości. Choć znalazł go strażnik Frederick Wells, swą nazwę 
zawdzięcza nazwisku Thomasa Cullinana, właściciela i założyciela kopalni. W roku 1907 za kwotę 
150 000 funtów (przy uwzględnieniu inflacji odpowiada to kwocie około 15 mln funtów wg kursu 
z 2016 r.) zakupił go rząd inkorporowanej przez Brytyjczyków Republiki Południowoafrykańskiej by 
podarować go królowi Wielkiej Brytanii Edwardowi VII. W 1908 roku samorodek pocięto w Amsterda-
mie na mniejsze kawałki, z których największy Cullinan I (zwany też Wielką Gwiazdą Afryki) o wadze 
530,2 karatów zdobi berło królewskie. 

Wynaleziony w 1860 roku przez Włocha Gaspare Campari trunek swój charakterystyczny czer-
wony kolor zawdzięcza naturalnemu karminowemu barwnikowi zwanemu koszenilą lub kwasem kar-
minowym pozyskiwanemu z wysuszonych owadów zwanych czerwcami kaktusowymi (Dactylopius 
coccus). Czerwce te żerują na kaktusach z rodzaju opuncji w Meksyku i części tropikalnej Ameryki 
Południowej. Koszenila z czerwca kaktusowego od XVI stulecia była cenionym towarem importowa-
nym z zamorskich kolonii (używanym przede wszystkim do barwienia tkanin), który wyparł wówczas 
z europejskiego rynku kwas karminowy pozyskiwany w Polsce i na Litwie z czerwca polskiego (Por-
phyrophora polonica). 

Najdłuższa wojna w historii trwała 335 lat. W czasie angielskiej wojny domowej królewskie 
wojska Stuartów ustępując przed siłami Olivera Cromwella skryły się na archipelagu wysp Scilly. 
Tam skutecznie opierały się flocie parlamentu i wspierających ją Niderlandów. 30 marca 1651 roku 
admirał Maaerten Tromp zażądał od broniących się rojalistów zwrotu holenderskich statków, a wobec 
odmowy oficjalnie w imieniu Niderlandów wypowiedział im wojnę. Nie padł w niej żaden strzał, bo 
Holendrów wyręczyła wkrótce flota Cromwella. Mimo to konflikt między Królestwem Holandii a archi-
pelagiem Scilly trwał formalnie nadal, a zakończył go dopiero układ pokojowy między radą samorzą-
dową brytyjskiej wyspy a Holandią podpisany w Londynie w… 1985 roku.

RZECZY
POMIESZANIE
Czasem ważnych, czasem błahych, czasem intrygujących,

ale zawsze prawdziwych…

ADAM PRZYSTUPA
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Skąd pomysł by grać muzykę folkową? 
Stało się to dość niespodziewanie. Powstanie 

„Orkiestry św. Mikołaja” datuje się na rok 1988. 
Dla mnie i dla tych, którzy tworzyli ten zespół 
to były czasy studenckie. Wszystko zaczęło się 
od turystyki. Chodziliśmy po górach. Dużo czasu 
spędzaliśmy w Bieszczadach i w Beskidzie Niskim. 
To były dla nas niezwykłe krainy. Te opustosza-
łe po powojennych wysiedleniach doliny, ruiny 
wsi, opuszczone cerkwie i cmentarze, to była 

taka trochę „zaginiona Atlantyda”. Spotykaliśmy 
ciągle  ślady dawnych mieszkańców, pytaliśmy 
o co tu chodzi i próbowaliśmy sami szukać od-
powiedzi na swoje pytania. W towarzystwie 
beskidzkich turystów dużo się wtedy śpiewało 
i grało na gitarach. Były to najczęściej klasycz-
ne, turystyczne piosenki o pięknie gór, o jesieni 
w górach i tzw. poezja śpiewana. Ale śpiewało się 
również ludowe piosenki łemkowskie, bojkow-
skie i to właśnie była jedna z form odpowiedzi 

na pytania związane z zagadkami kultury i hi-
storii tej ziemi. Znać stare pieśni i je śpiewać, to 
był jakby wyższy stopień wtajemniczenia w tym 
środowisku. W pewnym momencie powstał po-
mysł, żeby zaistnieć jako śpiewająca taki re-
pertuar grupa i wystąpić na festiwalu piosenki 
studenckiej i turystycznej „Bakcynalia” w Chatce 
Żaka. Zagraliśmy piosenki łemkowskie. Okazało 
się, że był to strzał w dziesiątkę. Zainteresowało 
się nami radio, zapraszano nas na koncerty. Przy 
okazji odkryłem, że mogę, opowiedzieć o sobie 
odpowiednio dobierając ludowe piosenki i wyko-
nując je. I tak zaczęło się to co robimy do dziś, 
czyli artystyczna opowieść o sobie przy użyciu 
już istniejących motywów tradycyjnych.

Te pieśni chłonęliście podczas swoich 
górskich wypraw?

Byliśmy kolejnym pokoleniem wędrującym po 
górach. Ruch studenckich kół przewodników be-
skidzkich powstał wcześniej. Pieśni ludowe były 
obecne w nim od zawsze, były przeka-
zywane w drukowanych na powie-
laczach śpiewnikach, tak samo 
jak „Ballada o św. Mikołaju” 
Andrzeja Wierzbickiego, 
od której pochodzi nazwa 
naszego zespołu.  Nagle 
uświadomiliśmy sobie, że 
zajmujemy się tak napraw-
dę bardzo szerokim poję-
ciem jak kultura tradycyjna, 
że jako Polacy również mamy 
swój folklor. Byliśmy totalną eg-
zotyką. Śpiewaliśmy piosenki ludo-
we przygrywając sobie do tego na gita-
rach i w ogóle na czym tylko się dało. Folkloryzm 
był wówczas wszechobecny w postaci zespołów 
pieśni i tańca, ale czuliśmy, że w tym wszystkim 
w ogóle o co innego chodzi. 

Chcieliśmy grać po swojemu i robiliśmy to. 
Jeżeli ktoś miał w sobie jazz, rock, umiał grać 
na gitarze, to posługiwał się tym warsztatem. 
Nazwaliśmy to folkiem. Dziś tego pojęcia, uży-
wa się do określenia wszystkiego co jest związa-
ne z ludowością, ale wtedy trzydzieści lat temu,  
folk był zupełnie nowym pojęciem, które zafunk-
cjonowało w obiegu kultury i oznaczało właśnie 
taką swobodną interpretację ludowego źródła.

Czy mieliście problem z przełamywa-
niem granicy źle rozumianego wstydu 
u odbiorców? Zaczynaliście u schyłku lat 

osiemdziesiątych w sytuacji, w której, 
o czym już wspominałeś PRL zepchnął kul-
turę ludową do zespołów pieśni i tańca oraz 
skansenów a jednocześnie powojenna mi-
gracja ze wsi do miast sprawiła, że ludzie 
chyba też trochę wstydzili się tej kultury 
ludowej?

To jest w ogóle szerszy problem, obecny nie-
stety do dziś. Nazywamy to „mitem chłopa pań-
szczyźnianego”. Zapytajmy się, dlaczego np. 
w Niemczech albo w Skandynawii, ludzie odre-
staurowują stare chaty, całe wsie, wyposażając 
je w środku we właściwe dla obecnych czasów 
luksusy, ale zachowują ich formę, wygląd i kli-
mat? Nie burzą struktury krajobrazu, który two-
rzył się przez stulecia. Tymczasem w Polsce takie 
klimaty zamknęliśmy w skansenach a  budujemy 
na wsiach takie à la szlacheckie dworki.  To jeden 
z przejawów tego zjawiska. W muzyce objawiło 
się to w reakcji na sukces zespołu „Jarzębina”, 

który jakimś cudem wygrał plebiscyt 
na hymn Euro 2012. Jaki wtedy 

się rwetes podniósł! Jak to? Jak 
coś takiego może nas repre-
zentować?  Innym przykła-
dem jest to, że wielki świa-
towy sukces „Kapeli ze Wsi 
Warszawa” nie przełożył 
się w dostatecznym stop-
niu na popularność w na-

szym kraju. Zapewne się to 
zmieni. Musza minąć poko-

lenia, ale straty w krajobrazie 
i w kulturze są ogromne.  

Gdy zaczynaliśmy były to jeszcze 
czasy gdy o folklorze myślało się nie najlepiej 
z powodu nadużywania go w czasach PRL-u. 
Wszyscy mieli dość Cepeli i ludowego kiczu. 
Kończyły po prostu się czasy lansu klasy robot-
niczej i chłopskiej. Kończyła się epoka, a zaczy-
nała nowa.

Przypuszczam, że start ułatwił nam fakt, że 
zaczynaliśmy od muzyki ukraińskiej, jakby nie 
patrzeć egzotycznej. Cos w tym było było bo to 
czas gdy sukcesy odnosił także zespół „Varsovia 
Manta” grający muzykę andyjską czy „Kwartet 
Jorgi”, który sięgał do polskiej muzyki ludowej, 
ale w sposób, który przeciętny słuchacz kojarzył 
nie z folkiem z jazzem. Wreszcie zespół „Osjan”, 
który również odnosił się do tych wartości, ale 
to wszystko były zjawiska dość egzotyczne. Nie 

Szukam
odpowiedzi
O muzycznych fascynacjach i kulturze tradycyjnej rozmawiamy 

z Bogdanem Brachą, muzykiem folkowym, założycielem

i liderem zespołu „Orkiestra św. Mikołaja”, twórcą

międzynarodowego festiwalu „Mikołajki Folkowe”. 
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gdzie będzie to możliwe. Wtedy powstała idea 
tego, co na początku nazywało się „Mikołajki 
u Mikołajów”. Festiwal miał odbywać się w grud-
niu. Było to nawiązanie do naszego patronalnego 
święta. Pierwszą imprezę zrobiliśmy to akademi-
ku „Manhattan” na Felinie. Uważamy ją za „pra
-Mikołajki, „Mikołajki Folkowe” nr 0.  Następne 
„Mikołajki u Mikołajów” odbyły się już w Chatce 
Żaka i one już są liczone jako pierwsze „Mikołajki 
Folkowe”. Po prostu wymyśliliśmy festiwal i zro-
biliśmy go. Podobnie było z gazetą. Aby fani tej 
muzyki mieli co czytać, wymyśliliśmy, że stwo-
rzymy pismo folkowe „Gadki z Chatki”, bo wte-
dy naszą bazą była i jest do dzisiaj  ACK UMCS 
Chatka Żaka. Obecnie nasz dwumiesięcznik na-
zywa się „Pismo Folkowe” i właśnie wydajemy 
jego 150 numer. To prawdziwa „encyklopedia” 
tego co się działo z folkiem w naszym kraju przez 
ostatnie dziesięciolecia.

Ważnym miejscem dla Orkiestry św. 
Mikołaja jest również Jawornik.

To dość odległe miejsce, daleko od szosy, do-
lina i dawna łemkowska wieś między Komańczą 
a Rzepedzią.  Baza Orkiestry św. Mikołaja i SKPB 
Lublin.  Zawsze fascynowała mnie idea studenc-
kich baz namiotowych.  Takie bazy działały sezo-
nowo jako hoteliki dla wędrowców . Z istniejącej 
niegdyś sieci do dziś przetrwało tylko kilka jak 
Muszyna-Złockie, Łopienka koło Cisnej czy Rabe 
koło Baligrodu i jeszcze kilka. Nie ma już takich le-
gendarnych jak Berehy Górne czy Baza im. Żubra 
Pulpita w  Ustrzykach Górnych. Wymyśliliśmy, że 
stworzymy podobną bazę o charakterze kultu-
rowym i dołączymy do tej sieci. Wybraliśmy do 
tego nieistniejącą wieś Jawornik na pograniczy 
Bieszczad i Beskidu Niskiego. Dolina jest bar-
dzo ciekawa nie tylko krajobrazowo, ale rów-
nież pod względem kulturowym. W 1947 roku 
w czasie akcji Wisła wysiedlono stamtąd ludzi. 
Dużej części udało się wrócić, ale już nie wraca-
li do Jawornika, osiedlali się nieopodal w dolinie 
Osławicy, gdzie były lepsze możliwości gospoda-
rowania. Jawornik pozostał jednak bardzo waż-
nym dla nich miejscem. Na fundamentach daw-
nej cerkwi postawiono kaplicę i ciągle odbywają 
sie pochówki na starym cmentarzu.  O Jaworniku 
wspomniał także najsłynniejszy polski etnograf 
Oskar Kolberg. Pisał on:  „We wsi Jawornik nad 
Osławicą nie ma jednego człowieka pochowa-
nego na cmentarzu, który by nie miał wbitego 
w głowę ćwieka lub uciętej i u nóg położonej, 

głowy...”. Ukrywaliśmy to skrzętnie, by Jawornik 
nie stał się z powodu tego przekazu mekką ja-
kichś dziwnych ludzi, ale ten wampiryczny watek 
zawsze był dla nas niesamowity i wszyscy o tym 
w naszym środowisku wiedzieli.  Z wampirami 
jednak nie spotkaliśmy się. Być może dlatego, 
że większość z nas trzymała na wszelki wypadek 
w swoim namiocie przynajmniej jedną główkę 
czosnku.  Kiedyś kolega Krzysztof Krzyżanowski 
dokumentalista z telewizji Kraków postanowił 

doświadczyliśmy obciachu.  Byliśmy wtedy bar-
dzo przekonani do tego co robimy. Odnieśliśmy 
sukces. Byliśmy takim start-upem, który się po-
wiódł. Jeździliśmy na koncerty, graliśmy, ludzie 
chcieli tego słuchać i tak jest do dziś, dlatego 
istniejemy.

W swojej długiej historii „Orkiestra św. 
Mikołaja” grywała nie tylko studiu i na 
scenie. 

Spontaniczne muzykowanie to podstawa fol-
ku.  Również teraz gdy  - nie wiem, czy to lepiej 
czy gorzej - poruszamy się w gronie muzycznych 
profesjonalistów - dla nas ciągle jest to ważne. 

Jak już mówiłem, od początku naszym postu-
latem było granie muzyki ludowej w jak najbar-
dziej swobodnej interpretacji, ale żeby być wia-
rygodnym na scenie folkowej  trzeba to umieć 
robić z szacunkiem i świadomością ludowego 
źródła. Trzeba zrobić wiele, żeby zrozumieć mu-
zykę która nas zainspirowała.

Wybitny rzeszowski etnograf Franciszek 
Kotula, który co ciekawe podobnie jak my zaczy-
nał swoją przygodę z folklorem jako pasjonat. 
Pozostawił po sobie gigantyczne zbiory oraz wiele 
ciekawych przemyśleń na temat kultury tradycyj-
nej. W jednej ze swoich książek napisał, że każ-
demu zabytkowi folkloru, np. pieśni, zawsze to-
warzyszyła jakaś „otoczka”, konkretny kontekst. 
Oderwana od niego pozostaje tylko martwym 
zapisem zbieracza. Czasem występują w ludowej 
pieśni nazwiska, imiona, które do dziś się wy-
śpiewuje, ale nie myśli o tym, że mogły dotyczyć 
konkretnych ludzi a w istocie tak było. I jeszcze 
jedna myśl Kotuli niezwykle nas zainteresowa-
ła: żeby zrozumieć folklor trzeba „doświadczyć 
miejsca, gdzie folklor żyje albo umarł”. Naszą 
twórczość ukształtowały ruiny łemkowskich wio-
sek i nasza wyobraźnia, która je w jakiś sposób 
próbowała na nowo zbudować. Pomysł, że jeź-
dzimy w Beskid, że gramy w starych cerkwiach, 
w ruinach, gdzieś tam po schroniskach sprawił, 
że spontanicznie wykonywanym pieśniom stwa-
rzaliśmy nową „otoczkę” o której pisał Kotula, 
środowisko, tą żyzną glebę, na której to ziarno 
starej pieśni może znów wykiełkować. Nie wiem, 
czy kojarzysz nasze pierwsze wydawnictwa: Na 
okładce płyty „Muzyka gór” jest uschłe drzewo 
a na nim jedno czerwone jabłko. Na okładce 
„Z Wysokiego Pola” jest płot,  na nim garnki i  
słoiki. Ten płot stanowią suche kije, które jednak 
gdzieniegdzie wypuszczają zielone pędy. To było 

trzydzieści lat temu, ale już wtedy wiedzieliśmy 
że mamy rację, że udało nam się stworzyć taki 
sposób grania muzyki ludowej, który sprawia że 
znowu jest żywa, autentyczna i tak jak było kie-
dyś, dziś także porwie ludzi. 

Z tymi wyprawami wiąże się zapewne 
wiele wspomnień. 

One są esencją tej „otoczki”, do której cały 
czas wracam. Największe chyba wrażenie zrobiły 
na mnie wyprawy na Huculszczyznę, szczegól-
nie te w okresie Bożego Narodzenia i karnawa-
łu. Obrzęd kolędowania jest u Hucułów totalnym 
fenomenem. Polecam wybranie się tam  w tym 
okresie.  Możliwość obserwacji tego co się tam 
dzieje pozwala uwierzyć, że u nas też tak kiedyś 
było, pojąć istotę tego co u nas zostało juz tylko 
w  opisach etnografów. Bywając tam zrozumia-
łem co to jest karnawał. Formy kolędowania są 
tam niezliczone. Od grup podobnych do znanych 
z Rzeszowszczyzny figlarnych drabów po po-
ważne mistyczne kolędowanie cerkiewne, gdzie 
jedna wizyta kolędników w jednym domu potrafi 
trwać nawet cztery godziny. Tam po prostu lu-
dzie biorą urlop i kolędują przez dwa tygodnie. 
Właściwie nie śpią tylko kolędują. 

Mieszkający w Lublinie Marek Bzowski jest 
cenionym twórcą instrumentów pasterskich, 
różnych flecików, ukraińskich sopiłek. Jeszcze 
niedawno na swojej stronie internetowej www.
flute.pl  gdzie można zamawiać robione przez 
niego instrumenty opisywał, jak kiedyś, gdy był 
chłopcem do Lubyczy Królewskiej przyszła eki-
pa złożona z lubelskich studentów, z Orkiestry 
św. Mikołaja. Na podwórku rozbili się namiotami 
i uczyli jego i kolegów, jak budować najprost-
sze piszczałki. Jego to tak zafascynowało, że 
robi je do dzisiaj. Teraz już jako profesjonalista. 
I rzeczywiście, czytając to przypomniałem sobie, 
że była taka wyprawa. Wspólnie ze studentami 
z Ukrainy penetrowaliśmy pogranicze. Takich hi-
storii z wypraw jest trochę. 

Kontekstem w jaki obudowujesz działal-
ność zespołu jest m.in. zainicjowany przez 
Ciebie festiwal „Mikołajki Folkowe”?

Graliśmy najpierw na wielu dużych imprezach 
studenckich z tzw. piosenką turystyczną, ale gdy 
zaczęliśmy snuć naszą opowieść o folku, czułem, 
że coraz mniej Orkiestra św. Mikołaja się wpisu-
ję w ten nurt.  Pomyśleliśmy, że jeśli jest kilka 
podobnych do nas zespołów i są ludzie, którzy 
chcą nas słuchać, to trzeba stworzyć platformę FO
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„Odpust Zupełny”, która lansowała się informa-
cją, iż powstała w roku 1268, odnosiła sukcesy, 
lecz potem musiała zawiesić swoją działalność.  
Gdy znowu powstały współczesne bractwa, 
grupa skrzyknęła się na nowo. Z braku nieist-
niejących już starych instrumentów gramy na 
instrumentach je przypominających, czyli lu-
dowych, ale współczesnych. Tą naszą muzykę, 
graną „z przymrużeniem oka” uwieczniliśmy na 
płycie „Renesans średniowiecza”. Zdobyliśmy 
Grand Prix na Festiwalu Polskiego Radia „Nowa 
Tradycja” gdy przewodniczącym jury był legen-
darny Czesław Niemen.

Twoja przygoda z muzyką, jest zapew-
ne okazją do wielu ciekawych obserwacji. 
Nie uważasz, iż jako Polacy mamy kłopot 
ze śpiewem? Ja sam definiuję to jako taką 
pętlę - nie śpiewam, bo nie potrafię, nie 
umiem, bo nie próbuję śpiewać. 

To prawda, myślę, że Polacy mają na tym 
punkcie jakiś kompleks. Na Ukrainie na przykład 
nigdy nie spotkałem się z sytuacją, gdy ktoś nie 
chciał śpiewać, czy wymawiał się brakiem talen-
tu. Po części to pewnie brak tradycji śpiewaczych. 
Na wschodzie dużą rolę w upowszechnianiu śpie-
wu spełnia cerkiew, w której się jest to podsta-
wowa forma uczestniczenia w nabożeństwie. 
Zwróć uwagę, iż na naszych współczesnych 
weselach, gdy dobra kapela weselna zaprasza 
gości do wspólnego śpiewu, zdarza się, że ktoś 
to podchwytuje, ale na ogół nie jest z tym naj-
lepiej. Słyszałem natomiast opowieści wybitne-
go muzyka z Huculszczyzny, Romana Kumłyka, 
który grając na weselach miewał zupełnie inny 
problem. Ludzie wciąż chcieli śpiewać i śpiewać, 
a gdy zbyt długie przygrywanie stawało się dla 
niego wyczerpujące. musiał sprytnie podwyższać 
im  tonację by w końcu dawali mu spokój. U nas 
też kiedyś ludzie śpiewali. Popularne były przy-
śpiewki weselne. Każda szanująca się kapela we-
selna liczy się z tym, że ktoś z gości może jesz-
cze chcieć coś zaśpiewać za stołem. Niestety ta 
tradycja zanika. Nie wiem, może jest to problem 
edukacji? Może zbyt wygórowanych wzorców, 
które sobie stawiamy i przekonanie, że trzeba 
być zaraz wirtuozem? A może zwyczajne wygod-
nictwo. Zawsze zmieniały i zmieniają się sposoby 
uprawiania kultury. Tak po prostu jest.

Obcowanie z folklorem skłania do 
refleksji?

W pewnym momencie zacząłem się 

zastanawiać, dlaczego ludzie wracają do kultury 
tradycyjnej? Po co się tym interesują? Po co są 
na uniwersytetach etnografie i etnologie?  Po co 
tylu naukowców, tyle tomów, tyle półek w biblio-
tekach, skoro i tak świat dąży do przodu, ciągle 
się zmienia i nikt tego nie zatrzyma. To tylko ilu-
zja, że ludzie dawniej żyli tak bardzo tradycyj-
nie, w utarty, niezmienny sposób. Było inaczej. 
Cały czas parli do przodu. Pragnęli zmian, no-
wości. Zrozumiałem, że folklor, kultura tradycyj-
na, w tym również muzyka, to przede wszystkim 
wiedza. Wiedza o nas, o ludziach. Zgłębiamy et-
nografię i etnologię i stare tradycje, by dowiadu-
jąc się jak było, spróbować odpowiedzieć na nur-
tujące nas pytanie „jak będzie?” albo „dlaczego 
jest tak jak jest?”. 

nakręcić film o naszych warsztatach artystycz-
nych. Scenariusz wyglądał w ten sposób, że 
kierując się do naszej bazy przechodzili z eki-
pą przez dawną wieś snując o niej opowieść. Po 
drodze musieli minąć cmentarz. Krzysiek zapro-
ponował opowieść o Kolbergu i tych jego wampi-
rach. Po namyśle wykreślili jednak ten fragment 
ze scenariusza, żeby nie stawiać w złym świe-
tle dawnych mieszkańców. Doszli do cmentarza, 
a tam starsza kobieta porządkuje groby. Krzysiek 
jako wytrawny reportażysta zagadnął  ją o wam-
piry, a ona zaczęła swoją opowieść  o tym, że 
jak była dziewczynką żył w Jaworniku człowiek 
uchodzący za znachora i ludowego mędrca. Gdy 
umarł, po nabożeństwie żałobnym, ale jeszcze 
przed pochówkiem, pozostała w cerkwi  tylko 
jego najbliższa rodzina. Dokonano tam jakiegoś 
obrzędu i dopiero wtedy go pochowali. Taki to był 
ten Jawornik.

Wspomniałeś o warsztatach w Jawor-
niku…

To było niezwykłe doświadczenie. Pod hasłem 
„wczasy dla muzyków folkowych” zapraszaliśmy 
ludzi z całej Polski. Z ich pomocą proponowali-
śmy warsztaty w różnych dziedzinach – fotogra-
ficzne, historyczne, ale przede wszystkim mu-
zyczne, wokalne i taneczne. Wszystko to w żywej 
naturze, daleko od drogi. Do najbliższego sklepu 
trzeba było iść 1,5 godziny. Przez kilka dni w wa-
kacje tworzyliśmy tam eksperymentalną wioskę, 
która żyła specyficznym swoim życiem. Dziś im-
prezy te się nie odbywają, ale cała infrastruktura 
jest zachowana i pieczołowicie odbudowywana 
przez naszych miłośników Jawornika. Skrzykują 
się drogą pantoflową w wakacje i Jawornik żyje 

jak w czasach studenckich. Tam też wypracowa-
liśmy bardzo piękną idee, która niestety nigdy 
nie została zrealizowana. We współpracy z gminą 
Komańcza, która ma ambicje turystyczne rozwa-
żaliśmy, by w Jaworniku stworzyć specyficzną 
atrakcję dla turystów tzw. „Rezerwat Pustki” oraz 
Muzeum Legendy Bieszczadów.  Idea z grubsza 
polegała na tym, żeby Jawornik pozostawić ta-
kim jakim jest dodając tylko specjalne ścieżki 
i materiały edukacyjne. Plan zakładał by umoż-
liwić przyszłym pokoleniom doświadczyć odkry-
cia, żeby tak jak my, mogli znaleźć tam swoją 
Atlantydę. 

W naszej rozmowie wspomnia-
łeś o Oskarze Kolbergu. „Orkiestra św. 
Mikołaja” w 2005 r. jako pierwszy zespół 
z nurtu muzyki folkowej został uhonoro-
wany nagrodą imienia wielkiego polskiego 
etnografa „Za zasługi dla kultury ludowej”. 

To prawda, otrzymaliśmy tę nagrodę 
w 2005r., ale już wcześniej zostaliśmy zauwa-
żeni przez osoby śledzące współczesne zjawiska 
związane z folklorem, kulturą tradycyjną i jej 
upowszechnianiem. Interesowali się nami prof. 
Czekanowska, prof. Piotr Dahlik czy lubelscy 
profesorowie Jerzy  Bartmiński i Jan Adamowski. 
Współpracowaliśmy z nimi między innymi na 
łamach wspominanych już „Gadek z Chatki”. 
Kiedy powstał „Raport o stanie tradycyjnej kul-
tury muzycznej w Polsce”, nasze pismo było 
w nim jednym z najczęściej cytowanych źródeł. 
Poczuwamy się do misji popularyzatorskiej, ale 
zawsze powtarzam, że nie należy z naszej muzy-
ki uczyć się folkloru. Przekształcamy go, a znajdą 
się tacy, którzy powiedzą, że nawet profanuje-
my. To nasza artystyczna wizja i trochę zabawa 
tym tematem. Natomiast zawsze wskazywali-
śmy na wartości kultury tradycyjnej i na pew-
no przyczyniliśmy się do jej popularyzacji. Wiele 
osób zajmujących się dziś kulturą tradycyjną 
czy etnografią zawodowo zaczynało w  naszym 
środowisku. 

Obok kultury ludowej w zasięgu waszych 
zainteresowań pojawił się również muzyka 
dawna. 

Marcin Skrzypek, muzyk z naszego zespo-
łu, wpadł kiedyś na pomysł, by to samo co 
uczyniliśmy z folkiem zrobić z muzyką dawną. 
Byliśmy zafascynowani istnieniem bractw rycer-
skich, które spotykaliśmy w czasie swoich tras 
koncertowych. I powołaliśmy do życia formację 

Bogdan Bracha
Założyciel i lider Orkiestry św. Mikołaja. Muzyk 

z zamiłowania (śpiew, skrzypce, fujarki, instr. stro-
ikowe) i animator kultury. Twórca takich projek-
tów muzycznych jak: Się Gra – muzyka bałkańska, 
Odpust Zupełny  Kapela Łem. Od 1991 r. pracuje 
w Akademickim Centrum Kultury UM CS w Lublinie. 
Jest organizatorem Międzynarodowego Festiwalu 
Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” i Spotkań 
Ludzi Gór. Współtwórca idei pisma folkowego „Gadki 
z Chatki”.

Prowadzona przezeń Orkiestra św. Mikołaja za po-
pularyzację kultury ludowej otrzymała w 2005 roku, 
jako jedyny zespół folkowy, Honorową Nagrodę im. 
Oskara Kolberga. Płyta zespołu „Kraina Bojnów” 
(1998) zdobyła tytuł Folkowego Fonogramu Roku, a al-
bum „Huculskie Muzyki” nagrany wspólnie z  Kapelą 
Romana Kumłyka „Czeremosz” wygrał w 2007 roku 
plebiscyt Wirtualne Gęśle na najlepszą polską płytę 
folkową.



Fotografie Ireneusza Marciszuka

LUBLIN
OD PO(D)SZEWKI

Po(d)szewka jest cienka, ale jak welon okrywa inny świat, naszą egzotykę, tę do której 
(niezbyt chętnie chcemy się przyznać) nikt nie chce się przyznać i z nią utożsamić. 
Jest ona tuż obok nas. Za fasadowością deptakową (za fasadą pełnego reklam deptaka 
i głównych ulic) roztacza się ginący świat. To przestrzeń pożydowskich i chrześcijańskich dzielnic, 
podlubelskich miasteczek (osad) i wiosek, które wchłonęła aglomeracja. Kamienice, podwórka, 
komórki i rynsztoki do których zostali zepchnięci niechciani ludzie.
Po(d)szewka stała się dla nich azylem bezpieczeństwa, dającym możliwość schronienia i izolacji 
przed zewnętrznym światem (przed rzeczywistością reklamową).
Świadomość wspólnoty ulicy i podwórka tli się tam jeszcze bladym światłem. 
Bloki, osiedla ludzi z nikąd wdzierają się tam z wolna...



Ireneusz Marciszuk
1967 - 2019. Wrażliwy pasjonat fotografii, wnikliwy obserwator 

rzeczywistości.
Podczas studiów na KUL był jednym z założycieli Agencji 

Fotograficznej „TERRA” oraz Akademickiego Studia Filmowego. W latach 
1995-2007 był fotografem uniwersyteckim KUL. Pracował w Instytucie 
Historii Sztuki KUL. Autor wielu wystaw fotograficznych poświęconych 
zabytkom, krajobrazom i ludziom. Wykonywał dokumentację fotograficz-
ną ginącej architektury z sukcesem zajmował się również grafiką kompu-
terową. Miłośnik wędrówek górskich, pasjonat historii.

Zdjęcia publikujemy dzięki uprzejmości żony autora - Katarzyny 
Tur-Marciszuk.
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Do historii lubelskiego przemysłu spożyw-
czego na stałe wpisała się rodzina Krausse, któ-
ra zdominowała branżę młynarską nie tylko na 
rynku lokalnym. W 1874 roku bracia  Edward 
i Henryk Krausse zakupili od właściciela Tatar 
– Emanuela Graffa młyn wodny na Bystrzycy, 
wcześniej sprzedając dwa młyny w Kozienicach 
i Szydłówku.

Tradycja młynarska tego miejsca sięga praw-
dopodobnie początków XIV wieku. Spiętrzenie 
wód krzyżujących się rzek – Bystrzycy, 
Czerniejówki i Czechówki, stworzyło szczegól-
nie korzystne warunki dla tego rodzaju produk-
cji. Od momentu nadania Lublinowi praw miej-
skich w zachowanych dokumentach kilkukrotnie 
wspomina się o pozwoleniach na budowę mły-
nów. Najstarszym zachowanym dokumentem 
potwierdzającym jednoznacznie obecność młyna 
na Tatarach jest przywilej wydany przez króla 

Zygmunta I w 1552 roku. Pierwszym znanym ze 
źródeł dzierżawcą tego terenu był Jan Feifer, któ-
ry wzniósł tutaj młyn-papiernię. Odbudowany po 
pożarze przez kolejnego właściciela - Tomasza 
Wąsa widnieje na znanym miedziorycie J. Brauna 
i A. Hogenberga opisana jako „ officyna papira-
cea”.  Okres świetności zakładu zakończył się 
wraz z potopem szwedzkim. Młyn popadł w długi, 
a w 1672 roku strawił go pożar. Część ocalałych 
zabudowań rozkradziono. Po upadku powstania 
listopadowego majątek Tatary otrzymał rosyjski 
generał Adam Ożarowski. Jego plenipotentem 
był Emanuel Graf, który w 1841 roku odkupił 
majątek. 

Po 1880 roku młyn na Tatarach przeszedł 
wielką przebudowę. Zbudowano nowy kanał 
i budowle spustowe. Umocniono brzegi oraz za-
montowano turbinę wodną o mocy 200 kM, która 
połączona z maszyną parową wspomagała napęd 

LUBELSKIE HISTORIE      MAGDALENA PIWOWARSKA

MŁYN BRACI 
KRAUSSE
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młyna. Młyn miał pięć złożeń kamieni, jedena-
ście podwójnych żelaznych walców. Największa 
w kraju turbina wodna wprowadzała w ruch czte-
ry walce pierścieniowe. Wzniesiono nowy, muro-
wany budynek młyna według projektu firmy Ganz 
et Comp. z Budapesztu z urządzeniami do mie-
lenia w systemie węgierskim. Od tego momentu 
młyn na Tatarach był najlepiej prosperującym 
tego typu obiektem w kraju. Dzienny przemiał 
dochodził do 3,5 wagonów. W ciągu roku mielo-
no 10 000 ton pszenicy. Do młyna doprowadzono 
bocznicę kolejową, przy której wybudowano ma-
gazyn. W 1894 roku Edward Krausse odsprze-
dał swoje udziały bratu Adolfowi. Od tego czasu 
firma funkcjonowała pod nazwą „Adolf i Henryk 
bracia Krausse”. 

Podczas Wystawy Przemysłowo-Rolniczej zor-
ganizowanej w Lublinie w 1901 roku niegasną-
cą popularnością cieszył się pawilon firmy braci 
Krausse wybudowany w kształcie młyna. Firma 
zdobyła złoty medal za tzw. złoty luksus, czy-
li całokształt młynarskiej produkcji. W Księdze 
Pamiątkowej Wystaw Lubelskich zawarto sze-
roki opis przedsiębiorstwa, między innymi: 
„Zatrudnia około 100 pracujących, wyłącznie 
tylko pochodzenia krajowego w głównym za-
kładzie wraz z zakładami pomocniczymi, jako 
to kuźnią, stolarnią, i personelem biurowym. 
Posiada trzy turbiny o sile 180 koni i maszy-
nę parową o sile 75 koni, której używa się tyl-
ko z braku wody. Robotnicy mają zapewnione 

bezpłatne leczenie, tj. doktora, aptekę i szpital, 
oraz ubezpieczenie od kalectwa od roku 1884 
w Tow. Rosya w stosunku 1000-krotnym dzien-
nej płacy. Przeważnie miele się pszenicę. Suma 
rocznej produkcji do ceny pszenicy wynosi około 
800 000 rubli srebrem…”. H. Krausse przy współ-
pracy z H. Łopacińskim przy okazji wystawy wy-
dał drukiem najstarszy widok Lublina J. Brauna 
i A.  Hogenberga z 1618 roku. 

Po pożarze w 1908 roku, wywołanym praw-
dopodobnie przez strajkujących robotników, na-
stąpiły duże zmiany. Młyn odbudowano jeszcze 
w tym samym roku. Na dekoracyjnym szczycie 
umieszczono daty 1881 - datę rozpoczęcia pro-
dukcji oraz 1908 – odbudowania młyna w oka-
zalszej od poprzedniej formie. W 1912 roku 
dobudowano od południa tzw. kaszarnię oraz re-
prezentacyjną willę dla właścicieli.

W latach 30. XX wieku  w wyniku osusza-
nia zalewowych terenów i obniżenia poziomu 
Bystrzycy zlikwidowano historyczne spiętrzenie 
wody przy młynie. 

W okresie okupacji niemieckiej młyn pozo-
stał w  rękach rodziny Krausse. Firmą zarządzali 
synowie Adolfa i Wilhelminy z Zimmermannów: 
Jan i Edward. Podczas bombardowania miasta 
we wrześniu 1939 roku został zniszczony most 
z bocznicą kolejową, co uniemożliwiało trans-
port. Edward Krausse zdobył środki i pozwole-
nie od władz okupacyjnych na budowę nowego 
mostu. W 1941 roku w krótkim odstępie czasu 
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umarli Jan i jego brat Henryk Kazimierz, który 
nie zajmował się sprawami młyna. Jan  Krausse 
swoje udziały podzielił między żyjące rodzeń-
stwo: Edwarda i Stanisławę, po mężu Kepler. 
Henryk Kazimierz Krauze na mocy testamentu 
swój majątek, w tym udziały w młynie, przekazał 
siostrzeńcowi Lucjanowi Skoczyńskiemu (synowi 
Wandy z domu Krausse) oraz gminie ewangelic-
ko-augsburskiej w Warszawie na cele oświato-
we. Do majątku zaliczała się również kamienica 
przy ul. Żwirki i Wigury oraz nieruchomość przy
ul. Zielonej. 

Władze okupacyjne traktowały rodzinę 
Krausse łagodnie, pozostając w nadziei, że za-
deklaruje ona wkrótce swoją przynależność do 
narodu niemieckiego, co nigdy nie nastąpiło. 
Kraussowie zawsze czuli się Polakami i ewange-
likami. Działaczka społeczna, Antonina Grygowa 
piekła chleb dla więźniów Majdanka i partyzantów 
z mąki dostarczanej przez Edwarda Krausse. Syn 
Edwarda, również Edward działający w struktu-
rach podziemia, raportował o transportach woj-
skowych na bocznicy. Wraz ze swoim kuzynem, 
Lucjanem Skoczyńskim ukrywali na terenie mły-
na rannego partyzanta. 

Historia wieloletniego przedsiębiorstwa rodzi-
ny Krausse zakończyła się w 1948 roku, z chwilą 
upaństwowienia i przejęcia przez Polskie Zakłady 
Zbożowe Lublin. Spadkobiercy braci Krausse ni-
gdy nie podpisali aktu przekazania majątku na 
rzecz Skarbu Państwa. W roku 1963 w PZZ Lublin 
uruchomiono nową produkcję makaronu opar-
tą na urządzeniach znanej włoskiej fi rmy Pavan 
z Galliera Reneta pod Padwą. Zainstalowano 
wtedy trzy linie, które wyrabiały 20 ton maka-
ronu na dobę. Po powodzi w 1964 roku, uregu-
lowano rzekę Bystrzycę, a młyn stał się młynem 
elektrycznym.

W 1972 roku asortyment fi rmy został posze-
rzony o pierwsze słynne lubelskie słone paluszki.  
Produkowano wówczas na dobę około 3,5 tony 
słonych paluszków, kruchych, ze złocistym poły-
skiem. Wyrób ten spotkał się z uznaniem konsu-
mentów i wielokrotnie był nagradzany. W 1995 
roku „Paluszki solone wyborowe” otrzymały me-
dal na Polskiej Wystawie Rolniczo-Spożywczej 
AGROEXPO w Wilnie na Litwie.

W latach 90-tych Polskie Zakłady Zbożowe 
Lublin zostały przekształcone w spółkę akcyjną 
i przyjęły nazwę Lubella. W 2003 roku Lubella 
weszła w skład Grupy Maspex Wadowice, jednej 
z największych fi rm działającej na rynku spożyw-
czym w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej od 
lat 90. XX wieku. W 1997 r. Młyn Krauzego, zo-
stał zmodernizowany, stając się jednym z najno-
wocześniejszych tego typu obiektów w Europie.

Jednak we wrześniu 2015 roku Lubella pod-
jęła decyzję o sprzedaży obiektów młyna na 
Tatarach. Decyzję tłumaczono powodami logi-
stycznymi. Producent makaronów przystąpił do 
rozbudowy fabryki przy ul. Wrotkowskiej. Nową 
fabrykę Lubelli przy ul. Wrotkowskiej otwarto 
w maju 2018 roku.   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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„syn śmieciarza”

W dniu 5 lutego 2020 r. w Beverly Hills w wieku 103 lat 
zmarł Kirk Douglas. Jeden z największych gwiazdorów „Złotej 
Ery Hollywood”, jeden z największych amerykańskich aktorów 
wszechczasów. Laureat Oscara za całokształt twórczości w roku 
1996, wcześniej trzykrotnie nominowany za role pierwszopla-
nowe w fi lmach: „Champion” (1949), „Piękny i zły” (1952) oraz „Pasja życia” (1956). Za rolę Vincenta 
van Gogha, w tym ostatnim fi lmie został uhonorowany Złotym Globem.

Zagrał w 91 fi lmach. Najmocniej zapadła w pamięć tytułowa rola Spartakusa, przywódcy powsta-
nia rzymskich niewolników i gladiatorów w superprodukcji Stanleya Kubricka z 1960 roku. Ja zapa-
miętałem go również jako harpunnika Neda Landa z ekranizacji powieści Juliusza Verne’a „20 000 
mil podmorskiej żeglugi” (1954), jako rewolwerowca „Doca” Holidaya w westernie „Pojedynek w O.K. 
Corral” (1957), szeryfa Morgana w innym klasycznym westernie „Ostatni pociąg z Gunn Hill” (1959), 
czy wreszcie u boku Johna Wayne’a w „Wojnie o ocean” (1965) gdzie wykorzystał swe doświadczenie 
ze służby w marynarce wojennej w czasie II wojny światowej.

Napisałem, odszedł „syn śmieciarza”. Nieprzypadkowo, bo właśnie taki tytuł dał swojej autobio-
grafi i Kirk Douglas. Zanim został gwiazdą, jak sam wspominał był „nikim, to znaczy synem żydow-
skich imigrantów z Rosji, analfabetów, którzy osiedlili się w Amsterdamie w stanie Nowy Jork, mieście 
białych protestantów anglosaskiego pochodzenia (WASP-ów)”. Jego ojciec Herschel Danielovitch uro-
dził się na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej, w Czausach, w powiecie orszańskim, mieście, któremu 
prawa miejskie nadał król Władysław IV Waza. Dziś to terytorium Białorusi. Po przybyciu w 1908 
roku do Stanów Zjednoczonych przyjął wraz z rodziną nazwisko Demsky. Nie mogąc dostać pracy 
w zakładach tkackich, ojciec Kirka, „który w Rosji był wędrownym handlarzem, kupił konia, mały 
wóz i został śmieciarzem. Skupował stare szmaty, kawałki metalu, złom potrzebny do wyrobu pięcio- 
i dziesięciocentówek. Zbieranie rzeczy wyrzuconych przez innych to straszny sposób zarabiania na 
życie. Nawet na Eagle Street, w najbiedniejszej części miasta, gdzie wszystkie rodziny zmagały się 
z losem, śmieciarz zajmował najniższy szczebel. A ja byłem synem śmieciarza. Tata rzadko bywał 
w domu. Wychodził wcześnie rano, aby się ogolić lub ostrzyc, albo i ogolić, i ostrzyc. Zawsze wyglądał 
schludnie, ale nigdy się sam nie golił”.

Jeszcze raz przebiegam wzrokiem strony autobiografi i zmarłego aktora, odnajdując świadectwo 
pokory i synowskiej miłości; „„Codziennie ojciec chodził ulicami ze swoim koniem i wozem krzycząc: 
„Szmaty! Szmaty kupuję!” Zwykle wracał wczesnym popołudniem. Nigdy nie pracował cały dzień. 
Wracając ze szkoły nieraz widziałem, jak jechał wozem pełnym żelastwa i szmat. Biegiem, wskaki-
wałem z tyłu na wóz i gramoliłem się po złomie, żeby usiąść obok ojca. Czasem wydawało mi się, że 
go to krępuje, ale tak chciałem, aby wiedział, że się go nie wstydzę. Tak chciałem, aby wiedział, jak 
bardzo go kocham. Potem pomagałem ojcu wpychać szmaty do worków. Robiłem w nich u góry czte-
ry otwory, przeciągałem przez nie starą pończochę, zawiązywałem i stawiałem worek obok innych. 
Całkiem dobrze pakowałem szmaty; nie sądzę, bym mógł mieć z tym dziś jakieś problemy. Metal 
— miedź, cynk, ołów, mosiądz — segregowało się i gromadziło na podwórku, żeby później sprzedać. 
Nasze podwórko zawsze było pełne złomu.” I jeszcze tych kilka słów na zakończenie: „Przypominał 
bohaterów niektórych fi lmów, jakie później wyprodukowałem. Kochałem go, ale i nienawidziłem. Był 
śmieciarzem, miał wóz i konia, nie potrafi ł czytać ani pisać. Ale dla mnie był wielki, silny. Prawdziwy 
mężczyzna.”

Może dlatego fortunę, na którą zapracował zapisał na cele dobroczynne…

Cytaty za: Kirk Douglas „Syn śmieciarza”, Wydawnictwo Iskry, 1991, przełożyła z angielskiego Maria Zborowska

ADAM PRZYSTUPA
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Kiedy w chłodzie przeni-
kliwego wiatru żegnali-

śmy na lubelskim cmentarzy przy ul. 
Lipowej ś. p. Jerzego Janiszewskiego, 
ktoś z przemawiających nad grobem, 
wspomniał, iż tego dnia rankiem wy-
brzmiała w radio piosenka „Thanks for 
the Dance” zapowiadająca ostatnią 
płytę Leonarda Cohena. Płytę ostat-
nią, płytę pośmiertną. Wspomniał 
o tym w kontekście pożegnania, 
w podzięce panu Jerzemu, ale też 
w obliczu tajemnicy śmierci. Mierząc 
się z nią szukamy znaków wierząc, 
iż nic nie dzieje się przypadkowo. 
Znaki zwykliśmy odczytywać w kon-
tekstach, w okolicznościach, filtrować 
przez swoje doświadczenia, swoją 
wiarę. 

Kiedy piosenka taka jak „Thanks 
for the Dance” obdarza tytułem album, które-
go realizację przerwała śmierć pieśniarza, siłą 
rzeczy odczytujemy ją inaczej. Inaczej, bo bie-
gniemy najprostszym skojarzeniem ku nieśmier-
telnemu „Dance Me To The End Of Love”, gdzie 
taniec jest czymś więcej niźli zabawą, rozrywką 
czy rytuałem, gdzie taniec jest metaforą, jed-
nością, wspólną drogą. Zadaniem dla tłumaczy, 
którzy mierząc się z formą „dance me” decydują 
się na niedoskonałe „tańcz mnie” i czujemy, że 
ledwie zbliżają się do sedna. Biegniemy też my-
ślą ku „Take This Waltz”, bo też „Thanks for the 
Dance” w rytmie walca płynie właśnie.

„Dziękuję za ten taniec
Nie chciałam byś czuł się 
zmęczony
Ten wieczór ledwie się zaczął
Dziękuję za taniec
Ty czuj się natchniony
Raz dwa trzy, raz dwa trzy, raz”

„Nie chciałam”? Tak, właśnie „nie chciałam”, 
bo pierwotnie Leonard podarował tekst tej pio-
senki Anjani Thomas na jej płytę „Blue Alert”. 
I oto piętnaście lat później jesteśmy gotowi 

Pieśni pokory
Przeglądam się w tych pieśniach,

i podświadomie znajduję to czego szukam...
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odczytywać ów miłosny walc, pełne wzajemnego 
zachwytu, pełen wzajemnego zapomnienia, zgo-
ła inaczej. I trudno nas za to winić. 

Piszę o tym, bo choć Cohenowi daleko do 
wieloznaczności, surrealizmu a czasem nawet 
nonszalancji Boba Dylana, jego teksty również 
zostawiają szerokie pole do interpretacji czy 
dysputy. To ponoć przywilej dobrej poezji. Strof, 
które nie pozostawiają obojętnym, jak „You Want 
It Darker”.

„Jeśli Ty rozdajesz karty
Wypadłem z gry
Jeśli jesteś uzdrowicielem
Jam zbolały i złamany
Jeśli Twoja jest chwała
Moim musi być wstyd
Chcesz, by było ciemniej
Gasimy płomień”

To właśnie ta piosenka, która użyczyła swego 
tytułu płycie wydanej 21 października 2016 roku 
traktowana jest, jako osobiste wyznanie 82-let-
niego kanadyjskiego barda. Wszystko za spra-
wą fragmentu „Oto jestem, oto jestem / Jestem 
gotów, mój Panie”. Szczególne znaczenia owe-
go wyznania, potęguje hebrajska fraza „Hineni, 
Hineni”, zaczerpnięta z kart Biblii. „Hineni”, czyli 
„oto jestem”. Słowa, którymi na wezwanie Boga 
odpowiadał Mojżesz i Abraham. Słowa gotowo-
ści, słowa zaufania, akceptacji woli Najwyższego. 
Słowa wyśpiewane tym samym niskim, niegdyś 
uwodzącym, teraz niosącym doświadczenie tem-
brem głosu. 

W wywiadach poprzedzających premierę pły-
ty, Leonard oswajał swych słuchaczy z myślą, iż 
nie są one li tylko metaforą, grą słów czy ar-
tystycznym zabiegiem. W jednym z nich rzekł, 
iż „dużą zmianą jest bliskość śmierci”, a potem 
dodał „jestem gotowy umrzeć”. Te słowa zadzi-
wiły, zszokowały, budziły niedowierzanie, uwie-
rały. Widząc tę reakcję cofnął się w pół kroku. 
Dwa tygodnie przed śmiercią w kolejnym wy-
wiadzie uspokajał „Niedawno powiedziałem, że 
jestem gotów umrzeć. Mogłem przesadzić”. Czy 
sam czuł spokój? Pisząc „You Want It Darker” 
czerpał z tego samego zawierzenia, które kazało 
mu przed laty nakreślić „If It Be Your Will”, owo 
korne „jeśli wola Twa…”. A jednocześnie zmagał 

się ze swym wątpliwościami, z dysonansem jaki 
niesie ze sobą próba ogarnięcie rozumem, Tego 
co nieogarnione. 

„Wywyższone i uświęcone
Święte Imię Jego
Oczerniony i ukrzyżowany
W ludzkiej postaci
Milion świec płonie
W intencji pomocy, która nie 
przychodzi
Chcesz, żeby było ciemniej
Gasimy płomień”

Owe miliony świec i boska pomoc, która nie 
nadchodzi, owa niezgoda na fakt, iż Bóg dopusz-
cza cierpienie, daje czasem asumpt niektórym in-
terpretującym, by mówić o ambiwalentnym sto-
sunku Cohena do Boga, do religii. Tymczasem, 
on wieszcz, on poeta wadzi się z Bogiem, na wzór 
Abrahama występującego w obronie Sodomy, na 
wzór pokornego przecież Mojżesza, na wzór… . 
Właśnie. Nieżyjący już Maciej Zębaty, tłumacz 
i admirator kanadyjskiego barda, opowiadał, 
że Leonard, którego rodzice pochodzili z Polski 
i Litwy, choć siłą rzeczy z urodzenia najmocniej 
czerpał z żydowskiego dziedzictwa, potrafił za-
śpiewać „Pierwszą brygadę” i „Lulajże Jezuniu”. 
Czy znał mickiewiczowskie „Dziady”? Czy ze-
tknął się z Wielką Improwizacją? Pewnie nie, ale 
jako się rzekło, to co słuchamy zwykliśmy fil-
trować przez własne sito skojarzeń. Jest w nim 
konradowskie zwątpienie, kiedy w piosence „It 
Seemed The Better Way” śpiewa, iż nauka o nad-
stawianiu drugiego lica, choć wydawała się naj-
lepszą drogą, dziś nie jest już prawdą? A jednak 
i tę pieśń kończy słowami „unieśmy kielich pełen 
krwi i zmówmy modlitwę”. 

A więc zwątpienie czy obraz dzisiejszego świa-
ta? Opowiadając o płycie „You Want It Darker” 
mówił „Czuję, że jest to słownictwo, z jakim do-
rastałem. Ten biblijny krajobraz jest mi bardzo 
znany i to naturalne, że używam tych punktów 
orientacyjnych jako odniesień. Kiedyś były one 
uniwersalnymi odniesieniami, a wszyscy je ro-
zumieli i znali. Tak już nie jest dzisiaj, ale nadal 
jest to mój krajobraz.” Powtórzmy – kiedyś były 
one uniwersalne, ale dziś tak już nie jest. Więc, 
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może to drugie? Cohen zanurzony w judaizmie, 
zafascynowany Jezusem wspominał w rozmowie 
z pisarzem Larry Slomanem: „Jezus pokierował 
swoim życiem w ten sposób, że nic nie oddzie-
lało Jego woli od woli Boga. Jest to osiągnięcie 
wszystkich wielkich mistrzów. Był prawdziwy. 
Nie miał wątpliwości. Przekroczył piekło. Piekło 
wątpliwości”. Wątpliwości, które Cohen, w dal-
szej części rozmowy, nie bez racji przypisywał 
ludzkiej naturze. Bo też wynikają one z naszych 
ułomności, ograniczeń, ale i tego, że w doświad-
czenie wiary wpisany jest jej rozwój. Nadto nie 
sposób wątpić, gdy się nie wierzy. 

Słuchamy pieśni Leonarda, przeglądamy się 
w słowach. Słowach, które zwykł ważyć, cyzelo-
wać. Do legendy przeszła jego rozmowa z Bobem 
Dylanem, w której zdradził, iż słynną piosenkę 
„Hallelujah” wykuwał przez dwa lata, podczas 
gdy Dylan tekst do „I And I” skreślił w trzy kwa-
dranse. Odrzucił blisko trzydzieści jej wersji, 
jakby dzielił z mickiewiczowskim Konradem tę 
prawdę, iż:

„Nieszczęsny, kto dla ludzi głos 
i język trudzi:
Język kłamie głosowi, a głos my-
ślom kłamie;
Myśl z duszy leci bystro, nim się 
w słowach złamie” 

Tedy choćby nie wiem jak się trudził, jedni 
przeglądając się w jego pieśniach szukać będą 
zwątpienia, inni tytułową ciemność łączyć będą 
z ludzką kondycją wskazując na doświadczenia 
mistyków, takich jak św. Jan od Krzyża, który 
mówił, że dusza zbliżająca się do światła zosta-
je przez nie oślepiona i dlatego odbiera je jako 
ciemność. On sam zaś zdawał się być gotów, 
o czym śpiewa w uwodzącym spokojną melodią 
„Leaving The Table”. 

„Nie szukam powodu
Dla którego jestem tym kim jestem
Mam tyle wymówek
Tandetnych i wyświechtanych
Nie szukam też wybaczenia
Bo nie ma już kogo winić

Odchodzę od stołu
Wypadam z gry”

Sam również przeglądam się w tych pieśniach, 
i podświadomie znajduję to czego szukam. I po-
czynam rozumieć, jak ułomne było skojarzenie 
z Wielką Improwizację, bo w 82-letnim Cohenie 
brak pychy wieszcza trawiącej Konrada. W otwie-
rającej ostatnią płytę piosence „Happens To The 
Heart” wyznaje „W tym co robiłem zawsze byłem 
solidny /Ale nigdy nie nazwałbym tego sztuką”. 
Jakże rzadko spotykane słowa z usta kogoś, kto 
zda się miałby prawo do zgoła innej deklaracji. 
Jakże niezwykłe w czasach, gdy prawie każdy, 
kto próbuje składać słowa, barwy, kształty czy 
dźwięki, sam siebie zwie artystą. W czasach, gdy 
owym słowem szafuje się nawet wobec gwiazdek 
telewizyjnych programów dla dzieci, niepotrzeb-
nie mieszając im w głowach. Pokora w czasach 
bezczelności. 

„Posłuchaj kolibra
Którego skrzydeł nie zoczysz
Posłuchaj kolibra
Zamiast słuchać mnie.
Posłuchaj motyla
Któremu darowano ledwie trzy dni
Posłuchaj motyla
Zamiast słuchać mnie.
[…]
Posłuchaj myśli Boga
Której mógł nam nie darować
Posłuchaj myśli Boga
Zamiast słuchać mnie”

„Listen To The Hummingbird”, z której pocho-
dzą te strofy, to piosenka, która klamrą poko-
ry zamyka ostatnią, pośmiertną płytę Leonarda 
Cohena „Thanks for the Dance”. Wątpiący, którzy 
wcześniej szukali zwątpienia, powiedzą – poza, 
powiedzą - kokieteria. I na cóż ona, jeśli za chwi-
lę chcesz wyrzec „Jestem gotów, mój Panie”.

Jeśli miałbym sięgać po książkę kierując się tylko jej tytułem, pewnie w tym przypadku bym tego 
nie zrobił. Bo jeśli amok, to można by pomyśleć, iż rzecz będzie o sprawach irracjonalnych, o eufo-
rycznym zapamiętaniu. A przecież Polacy stawiając na Bonapartego, kierowali się racjonalnym wy-
borem. Kto inny zaoferował nam więcej? W kim innym pokładać nadzieję na wskrzeszenie ojczyzny, 
jeśli nie w pogromcy jej zaborców? 

Gdybym to uczynił, gdybym dał się zwieść słowom kreślonym na okładce, nie smakowałbym 
zajmującej opowieści o tych niespełna dwudziestu latach, które zawładnęły wyobraźnią świata. 
Opowieści – jak napisał sam autor – „o tym, jak Polacy uczepili się danej im szansy i z jakim poświę-
ceniem pragnęli ją wykorzystać na polach bitew całej Europy – bywało, że w sposób nieprzynoszący 
samej tylko chluby”. Stąd pierwsza z jej nauka, by nie sądzić książek po tytułach, bo te czasem 
zwykły prowokować. Pierwsza, ale nie jedyna. Sławomir Leśniewski nie kryjąc swej sympatii dla 
Napoleona kreśli obiektywną, co przyznają nawet krytycy cesarza Francuzów „opowieść o honorze, 
dumie i poświęceniu jednych oraz małostkowości, tchórzostwie i głupocie innych”. Snuje gawędę, 
którą rozpoczyna upadek powstania kościuszkowskiego i krwawe boje legionów Dąbrowskiego we 
Włoszech a wieńczy ostatni, już po klęsce pod Waterloo, bój lansjerów pułkownika Huppé w obronie 
mostu opodal Sèvres. 

Wbrew temu co można by sądzić, nie jest rzeczą prostą pisać o historii, wieść czytelnika przez 
kolejne pola bitewne w sposób, który sprawi, że z żalem będzie odrywał się od lektury. Łatwo po-
paść w podręcznikowy styl usiany mrowiem dat, nazwisk i szarży, szczegółów tyczących topogra-
fii terenu, stanów bojowych pułków, szwadronów czy korpusów, w których szybko poczynamy się 
gubić. Autor książki unika tej pułapki sięgając po fragmenty pamiętników, smakowite a zupełnie 
zapomniane anegdoty jak ta o pojmaniu przez ułana Legii Nadwiślańskiej w bitwie pod Lambach 
księcia Lichtenstein. Ów kawalerzysta nazwiskiem Trandowski „W skutku zakładu z kolegą o halbę 
wina ruszył galopem w kierunku sztabu nieprzyjacielskiego stojącego na czele swej brygady, księcia 
wziął w niewolę i pomimo strzałów nieprzyjacielskich zmęczonego i zduszonego swemu kapitanowi 
przyprowadził”.

Stawia Leśniewski przed oczami czytelnika obrazy tak znane, jak szarża w wąwozie Somosierra, 
krwawe oblężenie Saragossy, księcia Józefa prowadzącego osobiście raszyńską groblą piechotę do 
ataku na Austriaków czy jego śmierć pod Lipskiem w wodach Elstery, ale przypomina również fakty 
pokryte kurzem niepamięci jak śmierć Józefa Sułkowskiego, którego Napoleon nazwał „oficerem naj-
większej nadziei”, czy bitwę po Albuerą, w której nasi ułani roznieśli doszczętnie Brytyjczyków. Owo 
zwycięstwo przyniosło im sławę, ale zostawiło również głęboką rysę na urażonej dumie wyspiarzy 
i ich stosunku do Polaków, którą zapolerowali dopiero w 1940 roku nasi lotnicy.

Pozostawiła mnie lektura „Napoleońskiego amoku Polaków” z przedziwną refleksją nad kolejami 
losów jej bohaterów. Takich jak książę Józef Poniatowski, któremu cesarz Francuzów dał szansę 
porzucić wizerunek kosmopolity i bon vivanta, który oparł się carskim pokusom i do końca pozostał 
lojalny wobec Napoleona, ale również takich jak gen. Józef Zajączek czy gen. Aleksander Rożniecki. 
Pierwszy z woli cara Rosji został po upadku Napoleona namiestnikiem Królestwa Polskiego, drugi 
w służbie rosyjskiej tropił swych dawnych towarzyszy jako szef tajnej policji. Z takich „nawróceń” na 
pragmatyzm, z obrony takich wyborów rodziła się za czasem czarna legenda Napoleona i podszyte 
szyderstwem słowa o „kozietulszczyźnie”, słowa o „bohaterszczyźnie”. Kto powtarza je bez refleksji, 
winien sięgnąć po tę książkę. Może stąd ów intrygujący i prowokujący tytuł?

Warto przeczytać
Sławomir Leśniewski 

„Napoleoński amok Polaków”

Wydawnictwo Literackie

RECENZJA   ADAM PRZYSTUPA
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felieton

„To chyba żart” usłyszałem od osoby skarżącej 
się na niemożność pozbycia się mozolnie zbiera-
nej makulatury. Nie przejęzyczyłem się używając 
słowa „pozbycia”, bo choć jeszcze niedawno ów 
„ktoś” przebierał w ofertach kupujących odpado-
wy papier i tekturę, dziś ma trudność by oddać je 
nawet za dopłatą. „To żart”, usłyszałem, „w sytu-
acji, kiedy ze wszystkich stron słyszymy zachęty 
do segregacji odpadów”. 

Cóż, jeśli wierzyć danym European Recycling 
Industries Confederation w 2018 roku na starym 
kontynencie zebrano selektywnie około 56,5 mln 
ton papieru. Do recyklingu w europejskich pa-
pierniach skierowano 48,5 mln ton. Owe 8 mln 
ton nadwyżki wchłaniał do tej pory rynek chiński, 
ale zgodnie z zapowiedzią daną już w lipcu 2017 
„Państwo Środka” w trosce o środowisko wstrzy-
mało import odpadów. W efekcie cena makulatu-
ry w Europie, a co za tym idzie w Polsce, poleciała 
na łeb na szyję. Dość rzec, iż ta dzisiejsza ma się 
do tej ze wspomnianego lipca 2017 jak 1:9! I nikt 
nie powiedział, że to koniec. Pamiętam przełom 
2008 i 2009 roku, kiedy Chiny po Igrzyskach 
Olimpijskich w Pekinie po raz pierwszy czasowo 
wstrzymały zakup odpadów. W pewnym momen-
cie ceny na makulaturę po prostu nie było. Nikt 
nie był nią zainteresowany. 

Nie jest to więc żart, ale też nie zrządzenie 
losu, bo o tym, iż cały ów łańcuch logistyczny 
rozwija się nierównomiernie wiedziano na sta-
rym kontynencie od dawna. Coraz lepiej segre-
gujemy odpady, ale najwyraźniej za rzadko za-
dajemy sobie pytania, co dalej? I taka sytuacja 
rzeczywiście może kogoś postronnego skłaniać 
do żartu.  A żart – nie mylmy go z szyderstwem 
– bywa oczyszczający.  

O żartach, tych prawdziwych, rozprawiać 
można bez końca. Bo też większość z nas lubi się 
uśmiechać, choć nie wszyscy krzeszą uśmiech 
w tej samej sytuacji. Jednych rozbawi choćby 
poczucie humoru Juliana Tuwima i Antoniego 
Słonimskiego, którzy zwykli bawić się słowem 
publikując w gazecie ogłoszenia w stylu „Bez 
ogródek, ale z podwórkiem sprzedam willę 
w Zoppotach, Herszfinkiel, Ptasia 30”, czy „Wydaję 
książki i okrzyki. Księgarnia J. Mordkowskiego”, 
inni czytając owe anonse wzruszą jedynie ramio-
nami. Może zwróciłaby ich uwagę informacja pod 
tytułem „Wypadek samochodowy” opublikowana 
przez obu poetów w Kurierze Polskim z dnia 1 
kwietnia 1922 roku: „Na rogu ulicy Granicznej 
i Żabiej samochód ciężarowy przestraszył się 
krawca męskiego S. Rubina i wpadł do bramy 
nr 11. Prawdopodobnie wskutek przestrachu na-
stąpiło przedwczesne rozwiązanie i przy samo-
chodzie ciężarowym znaleziono mały, czyściutki 
motocykl z koszykiem. Rower odesłano do domu 
podrzutków”.

Swoich amatorów miał rodzaj poczucia humo-
ru reprezentowany przez legendę przedwojennej 
stolicy, niedoszłego filozofa (studiów nie ukoń-
czył), duszę towarzystwa i bywalca warszaw-
skich kawiarni i restauracji Franciszka Fiszera. 
Jak wspominał Antoni Słonimski „Każde spotka-
nie czy rozmowa z Fiszerem stawały się przy-
godą, wycieczką w nieznane. Nikt nie potrafiłby 
powiedzieć, jaką pointą, jakim kawałem zakoń-
czy on swoje wywody.”. Ów mistrz słownej im-
prowizacji wprowadził do naszego języka wiele 
anegdot czy bon motów, jak choćby ta o napo-
mnieniu malarza Jana Styki przez Stwórca sło-
wami „Ty Mnie Styka nie maluj na kolanach - ty 

FELIETON ADAMA PRZYSTUPY

O żartach, tynfach 
i latającym kocie

Opowieść czterdziesta ósma

Mnie maluj dobrze!”. Równie mocno zapamięta-
no sytuacji, gdy na pogrzebie znanego z przeni-
kliwości i intuicji adwokata, Fiszer rzekł do swego 
przyjaciela „Ciekawym, dlaczego on to zrobił?”. 
Innym razem w restauracji „Ziemiańska” ko-
mentując sytuację w kraju rzekł „Nie będzie po-
rządku w Polsce, jeśli się nie rozstrzela 750 000 
szubrawców.” Gdy ktoś sceptycznie zapytał, czy 
aż tylu się znajdzie, odparł nie zbity z pantały-
ku „Nic nie szkodzi. W razie czego dobierzemy 
z uczciwych.” Miał przy tym Franc Fiszer duży 
dystans do siebie, stąd w czasach, gdy rosły sze-
regi kombatantów (co sam Józef Piłsudski miał 
skomentować na zjeździe legionistów słowami 
„Gdybym ja miał was tylu w 1914 roku to by-
śmy niepodległość od razu odzyskali”) żartował: 
„I ja brałem udział w ruchu niepodległościowym, 

wprawdzie w sposób raczej bierny niż czynny. 
Zaproszony byłem do znajomych na kolację. 
Kiedy przyszedłem, okazało się, że przed chwi-
lą policja wszystkich gości zabrała do cyrkułu. 
Musiałem zjeść dwadzieścia cztery zrazy”

Oprócz bon motów serwował Fiszer swym słu-
chaczom również budzące uśmiech pełne fantazji 
opowieści, jak ta przypomniana przez Romana 
Lotha: „Będąc w Gdyni na Święcie Morza - 
grzmiał Fiszer głosem burzy na Bałtyku - na-
brałem w butelkę wody morskiej. Na pamiątkę. 
W pociągu, w drodze do Warszawy, gdy otwo-
rzyłem walizę, by wydobyć nieco pożywienia, zo-
czyłem, że butelka jest pusta. Zdumienie moje 
było bezgraniczne, gdy stwierdziłem, iż butelka 
leżała nie stłuczona, doskonale zapieczętowana, 
w walizce zaś ni śladu rozlanej wody. Wreszcie 

spojrzałem na zegarek i zrozumia-
łem wszystko. Zgadzało się co do 
minuty. Przed chwilą właśnie nastą-
pił odpływ morza.”

Szczególną grupę żartów sta-
nowią te oparte na mistyfikacji. 
Rzecz jasna, wertując karty historii, 
znajdziemy wiele zdarzeń, u któ-
rych genezy legł zamysł, by zwieść 
przeciwnika, oszukać zmysły. Idzie 
nam wszakże o gesty bezinteresow-
ne, których celem samym w sobie 
jest skrzesać uśmiech. Warto w tym 
kontekście przypomnieć postać 
brytyjskiego arystokraty Horacego 
de Vere Cole’a (1881-1936), któ-
ry zwykł szokować swych rodaków, 
strojąc sobie żarty z przesadnej po-
wagi Imperium. Swymi pomysłami 
łamał owe, charakterystyczne dla 
Brytyjczyków „usztywnienie górnej 
wargi” (Stiff Upper Lip) – szlachet-
ną, pełną powściągliwości postawę, 
która wszakże budziła skojarzenie 
z wyniosłością.  

Podczas drugiego roku 
swych studiów na Uniwersytecie 
w Cambridge, Horacy wraz z przy-
jacielem Adrianem Stephenem, 
bratem pisarki Wirginii Woolf, po-
stanowili zabawić się kosztem swej 
przesławnej uczelni. Wykorzystali 
w tym celu fakt wizyty w Anglii 
Sayyida Ali bin Hamuda Al-Busaida, 

Franciszek Fiszer 1860 - 1937, obraz Aleksandra Żywa 1933 r., 

ze zbiorów NAC.
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ósmego sułtana Zanzibaru. W tym celu 2 marca 
1905 roku z londyńskiego ekskluzywnego hote-
lu Cecil, gdzie zwykle nocowali znamienici go-
ście Imperium, wysłali telegram do burmistrza 
Cambridge, z prośbą o godne przyjęcie wizyty 
delegacji sułtana Zanzibaru, który zamierza zło-
żyć krótką wizytę w uniwersyteckim mieście. 
Cole mając świadomość, iż wizerunek samego 
sułtana może być znany z prasy, postanowił uda-
wać jego wuja. Wysławszy wspomniany telegram 
ucharakteryzowani orientalnie studenci przybyli 
do Cambridge pociągiem z Londynu, gdzie cze-
kał na nich powóz przysłany przez burmistrza. 
Egzotycznych gości podjęto serdecznie i z sza-
cunkiem w siedzibie władz miasta oraz oprowa-
dzono po słynnej uczelni. Po niespełna godzinie 

„dostojnicy z Zanzibaru” po-
prosili o odwiezienie powo-
zem na dworzec kolejowy. 
Nazajutrz Horacy Cole opisał 
całą historię dziennikarzowi 
„Daily Mail”. Artykuł, który 
ukazał się 4 marca 1905 roku 
doprowadził do wściekłości 
burmistrza Cambridge, którzy 
zażądał usunięcia wesołków 
z uczelni. Na szczęście w ich 
obronie stanął wicekanclerz 
uczelni. 

Miewał Horacy Cole pomy-
sły na żarty mniej lub bar-
dziej udane. Czasem wyrafi -
nowane, innym razem zgoła 
niesmaczne. Patent z sułta-
nem Zanzibaru, wydawał się 
wszakże wart powtórzenia. 
Asumpt do działania dał roz-
głos, jaki niosła ze sobą budo-
wa i wcielenie do służby pan-
cernika HMS „Dreadnought”. 
Flagowa jednostka brytyjskiej 
marynarki rozwijała pręd-
kość 21 węzłów, którą biła na 
głowę każdą inną jednostkę 
tego typu na świecie, mając 
jednocześnie olbrzymią prze-
wagę ogniową.  Była przed-
miotem dumy i ostrzeżeniem 
dla wszelkich przeciwników 
Imperium. Cole postanowił 
wprowadzić na pokład pancer-

nika egzotyczną delegację arystokratów. 
W tym celu 7 lutego 1910 roku wysłał de-

peszę do dowódcy okrętu kotwiczącego w por-
cie Weymouth. Podając się za podsekretarza 
brytyjskiego ministerstwa spraw zagranicznych 
Charlesa Hardinge’a zawiadamiał, iż załoga HMS 
„Dreadnought” ma oczekiwać na wizytę człon-
ków rodziny panującej w Abisynii. W tę rolę po-
nownie wcielić miał się stary przyjaciel kawala-
rza, Adrian Stephen, jego siostra Virginia oraz 
przyjaciele tworzący z nimi artystyczną gru-
pę Bloomsbury – Guy Ridley, Anthony Buxton 
i Duncan Grant. Rozbawione towarzystwo przy-
ciemniło sobie lica, przyprawiło sztuczne brody 
i wąsy, oraz przywdziało turbany. Adrian Stephen 
podjął się roli tłumacza delegacji, Horacy Cole 

Delegacja „Sułtana Zanzibaru” w Cambridge - 1905 r. uchodził za urzędnika ministerstwa o fantazyj-
nym nazwisku Cholmondeley. Na londyńskim 
dworcu Paddingotn Herbert Cholmondeley za-
żądał podstawienia specjalnego pociągu dla 
afrykańskiej delegacji. Musiał być bardzo prze-
konywujący, bo podróż do Weymouth odby-
li podstawioną salonką. Tam, na dworcu witała 
ich kompania honorowa marynarki. Doszło na-
wet do skandalu dyplomatycznego, gdy orkiestra 
marynarki miast hymnu Abisynii odegrała hymn 
Zanzibaru, ale goście zdawali się wspaniało-
myślnie nie zwracać na ową gafę uwagi. Potem 
nastąpiła wizyta na pancerniku, podczas której 
delegacja posługiwała się naprędce wymyślonym 
językiem stanowiącymi mieszaninę łaciny i gre-
ki, okraszoną egzotycznym zaśpiewem „Bunga, 
bunga”. I tym razem, podobnie, jak w przypadku 
wizyty delegacji Zanzibaru w Cambridge, nikt ich 
nie zdemaskował. Problemy pojawiły się dopiero 

w podróży powrotnej pociągiem do Londynu, 
kiedy Buxtonowi na skutek kichnięcia odkleiły 
się wąsy, ale zdążył je przykleić, nim ktokolwiek 
zdążył to zauważyć. Ponadto Cole zmuszony był 
tłumaczyć zdziwionemu konduktorowi w wagonie 
restauracyjnym fakt, iż cała delegacja spożywa 
posiłek w rękawiczkach. Złożył to na karb dwor-
skiej etykiety, choć w istocie chciano w ten spo-
sób uniknąć kłopotów z makijażem. Po powrocie, 
swoim zwyczajem Horacy Cole, zwołał konferen-
cję prasową i przesłał do redakcji „Daily Mirror” 
zdjęcie abisyńskiej delegacji. Czytelnicy gazet 
zanosili się od śmiechu, królewska marynarka 
zgrzytała zębami z wściekłości. Nieszczęsny żart 
tak dalece zaszedł wojskowym za skórę, iż gdy 
po kilku latach Anglię odwiedził cesarz Etiopii 
Menalik II, uczyniono wszystko, by uniknąć jego 
okolicznościowej wizyty na okrętach Royal Navy. 
Ponoć, kiedy w 1915 roku HMS „Dreadnought” 
zatopił niemiecki okręt podwodny wśród telegra-
mów gratulacyjnych znalazł się taki, który zawie-
rał tylko dwa słowa „bunga, bunga”.

Jako się rzekło nadmierna duma, na granicy 
pychy, zwykła sama prowokować do żartów. Ich 

„Abisyńska delegacja” na pancerniku

HMS „Dreadnought”, pierwsza z lewej

przebrana pisarka Virginia Woolf - 1910 r.
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celem bywają nie tylko politycy, ale również świat 
sztuki. Oto w 1964 roku w Gallerie Christinae 
w Göteborgu odbyła się wystawa francuskiego 
malarza Pierra Brassau. Chwalono awangardowe 
dzieła. Wśród licznych recenzji zwracała uwagę 
ta, autorstwa Rolfa Anderberga z „Göteborgs-
Posten”, który pisał, iż „Brassau maluje silny-
mi pociągnięciami, ale również z wyraźną de-
terminacją. Pociągnięcia jego pędzla zakręcają 
z wściekłą drobiazgowością. Pierre jest artystą, 
który działa z delikatnością baletnicy”. Cóż, wy-
stawa jakich wiele, gdyby nie fakt, iż owe urze-
kające krytykę dzieła wyszły spod pędzla czte-
roletniego szympansa o imieniu Peter z ogrodu 
zoologicznego w Borås. Za owym żartem stał 
Åke „Dacke” Axelsson, dziennikarz szwedzkiego 
tabloidu „Göteborgs-Tidningen”, który namówił 
do współpracy opiekuna zwierzęcia i dostarczył 
pędzle i farby. 

Wbrew temu, co można by sądzić Axelsson nie 
był wcale w swym żarcie oryginalny. Oto w 1910 
roku na XXVI Salonie Niezależnych w Paryżu wy-
stawiono obraz „Zachód słońca nad Adriatykiem” 
genueńskiego malarza J.R. Boronaliego. Płótno 
o rozmiarach 81cm x 60cm pokryte było błękit-
nymi, żółtymi, czerwonymi i niebieskimi smuga-
mi. Początkowo nie wzbudzało wielkiego zainte-
resowania, do czasu, aż wydało się, iż zostało 
namalowane przez osła. Autorem żartu był pi-
sarz i absolwent Szkoły Sztuk Pięknych Roland 
Dorgelès. Obraz powstał na Montmartre, na 
podwórku kabaretu Lapin Agile należącym do 
dziadka Rolanda. Jego własnością był również 
rzeczony osioł, któremu do ogona przywiąza-
no pędzel i ustawiono tyłem do płótna. Całość 
uwieczniono na fotografi i. Nazwisko Boronali na-
dane intrygującemu artyście było anagramem 
imienia Aliboron, jakim w jednej ze swych bajek 
nazwał osła La Fontaine. Pokłosiem mistyfi kacji 
Rolanda Dorgelès było m.in. powołanie przez ro-
syjskiego malarza, grafi ka i scenografa Michała 
Łarionowa grupy artystycznej „Ośli ogon”, do 
której należeli m.in. Natalia Gonczarowa, Marc 
Chagall i Kazimierz Malewicz. W tym miejscu, nie 
mogę się powstrzymać od osobistej dygresji, iż 
od czasów szkolnych obraz tego ostatniego za-
tytułowany  „Czarny kwadrat na białym tle”, zda 
mi się właśnie żartem. Piszę to narażając się na 
nazwanie Aliboronem.

Często dla żartu wystarczy niewiele. A może 
właśnie wiele, bo rzecz w pomyśle. Bodaj w 1983 

roku po raz pierwszy na łamach lokalnej gaze-
ty „Durand Express” w stanie Michigan pojawi-
ło się ostrzeżenie o obecności w miejskiej ka-
nalizacji „tlenku diwodoru”, którego wdychanie 
grozi śmiercią. Podobne ostrzeżenia kolporto-
wali w latach 1989-1990 studenci Uniwersytetu 
Kalifornijskiego w Santa Cruz. Wreszcie w 1994 r. 
Craig Jackson stworzył stronę internetową 
„Koalicji na rzec Zakazu monotlenku diwodoru”. 
Zwracał na niej uwagę, iż rzeczona substancja 
zwana również kwasem hydroksylowym jest 
głównym składnikiem kwaśnego deszczu. Nadto, 
przyczynia się do „efektu cieplarnianego”, może 
powodować poważne oparzenia, stwierdzono 
ją w wyciętych guzach terminalnych pacjentów 
z rakiem oraz przyspiesza korozję i rdzewie-
nie wielu metali. Ów budzący obawę skutkiem 
swych działań związek chemiczny to rzecz ja-
sna… woda. Woda, której wzór chemiczny H2O 
oznaczający jeden atom tlenu i dwa atomy wo-
doru można opisać właśnie jako monotlenek di-
wodoru. Wbrew pozorom nie jest to wielką eks-
trawagancją, bo w środowisku naukowym wodę 
zwykło się zwać i tlenkiem wodoru, i alkalicznym 
wodorotlenkiem wodoru, jak również wspo-
minanym już tutaj kwasem karboksylowym. 
Niemniej, kiedy w lutym 2011r. podczas kampa-
nii wyborczej do parlamentu Finlandii, zapytano 
kandydatów, czy należy ograniczyć dostępność 
kwasu tlenku diwodoru, aż 49% pytanych opo-
wiedziało się za takim ograniczeniem. Publicznej 
wpadki uniknął natomiast w 2002 roku urzęd-
nik miejski z Atlanty. W następstwie żartu Neala 
Boortza, który w swoim emitowanym na całe 
Stany Zjednoczone radiowym talk-show „The 
Neal Boortz Show” wspomniał, iż w systemie wo-
dociągowym Atlanty stwierdzono zanieczyszcze-
nie tlenkiem diwodoru, zapytany o sprawę przez 
reportera lokalnej stacji telewizyjnej, przytomnie 
odparł, iż nie przekracza on poziomu dozwolone-
go przez prawo.

Warte były owe żarty tynfa? Chciałoby się 
odpowiedzieć twierdząco, ale w istocie, jeśli na 
ustach skrzesały uśmiech, trzeba nam zaprze-
czyć. Zaprzeczyć i powtarzać – warte są więcej. 
Bo choć dziś zwykliśmy uważać, iż przysłowie 
„dobry żart, tynfa wart” zawiera w sobie pochwa-
łę dowcipu, w XVII stuleciu było powiedzeniem 
nacechowanym ironią czy sarkazmem. 

Dlaczego? Otóż wspomniany tynf, czy jak 
chcą inni tymf był monetą o marnej opinii. Bito 

go w Polsce w latach 1664-1667, a więc w cza-
sach, kiedy Rzeczpospolita próbowała podnieść 
się ze zniszczeń będących pokłosiem „potopu 
szwedzkiego”. Jego nazwa pochodziła od na-
zwiska Andreasa Tümpe’a zwanego w Polsce 
Andrzejem Tymfem, niemieckiego mincerza, któ-
ry dzierżawił w kilku miastach (Opolu, Krakowie, 
Bydgoszczy i Lwowie) mennice koronne. Wobec 
kłopotów skarbca królewskiego zaproponował 
on, wypuszczenie grubej monety srebrnej o war-
tości 30 groszy, jednak o masie znacznie niższej 
niż odpowiadająca temu nominałowi. W ten 
sposób wartość zawartego w niej srebra 
wynosiła około 12 groszy. Tymfy, któ-
rych wybito na sumę ponad 6 mln zło-
tych wywołały infl ację i spowodowały 
zbiednienie ludności Rzeczpospolitej. 
Nic więc dziwnego, iż widniejący na 
awersie monety trzyliterowy mono-
gram króla Jana Kazimierza „ICR”, 
czyli Ioannes Casimirus Rex odczyty-
wano jako Initium Calamitatis Regni – 
początek nieszczęść królestwa. 

Jak to zwykle bywa kłopoty jednych to-
warzyszą powodzeniu innych. Wedle zapisów 
w starych księgach Andrzej Tymf zgromadził 
ogromny majątek, który jak powszechnie uwa-
żano, zbił na fałszowaniu owych monet. Dla 
uniknięcia procesu zbiegł w 1667 roku z Polski 
do Słupska. Pozostał wszakże w historii na równi 
z Tytusem Boratynim odpowiedzialnym za kło-
poty fi nansowe XVII wiecznej Rzeczpospolitej. 
Tytus Boratyni, również namówił Jana Kazimierza 
na bicie monety o zawyżonej nominalnej warto-
ści – miedzianego szeląga, zwanego boratynką. 
Przysłowiowego „złego szeląga”. Ów Wenecjanin 
z pochodzenia, wart jest osobnej opowieści. 
Wszechstronnie wykształcony w dziedzinie ma-
tematyki, fi zyki i architektury, nim przybył do 
Polski, odbył wyprawę do Egiptu, gdzie prowadził 
pomiary piramid i wykopaliska w Gizie. W czasie 
„potopu” wystawił własny oddział, na którego cze-
le, pod komendą Stefana Czarnieckiego bił się ze 
Szwedami. Był nadto wynalazcą -  przypisuje mu 
się skonstruowanie do dziś używanego mikrome-
tru czy też wagi hydrostatyczej do procentowego 
określania stopów metali. Najciekawszym jego 
wynalazkiem wydaje się jednak model maszyny 
latającej – ornitoptera. „Latający smok” miał być 
wyposażony w cztery skrzydła nośne i dwa na-
pędowe uruchamiane siłą mięśni pasażera. Jego 

model długości 1,5m i napędzany napiętymi 
sprężynami przenoszącymi energię do skrzydeł 
za pomocą systemu kół i dźwigni z powodzeniem 
wzbił się w powietrze w 1648 roku. Na pokładzie 
tego pierwszego obiektu latającego, który wzbił 
się nad Polską siedział… kot. To nie żart, ale opo-
wieść warta o wiele więcej niż tynf. 

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 Knopfl era, zaangażowany 
w działania ekologiczne w Lublinie.

niż odpowiadająca temu nominałowi. W ten 
sposób wartość zawartego w niej srebra 

Jak to zwykle bywa kłopoty jednych to-
warzyszą powodzeniu innych. Wedle zapisów 

Tymf - złotówka - 1663 r. Wikimedia © CC. 
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Kogo zwać możemy lublinianinem? 
Rzecz wydaje się prosta, bo jeśli 

do zagadnienia podejść od strony słownikowej, 
obdarzymy tym mianem mieszkańców grodu 
nad Bystrzycą. Nic wszakże nie stoi na prze-
szkodzie, by osoba, która w Lublinie przyszła na 
świat a potem losy swoje związała ze zgoła in-
nym miejscem na ziemi, miała prawo zwać się 
lublinianką czy lublinianinem z urodzenia. Było 
nie było, narodziny wydają się wydarzeniem tak 
znaczącym, iż uprawnione jest przykładanie doń 
szczególnej wagi. Czasem uwagę do tych miejsc 
przykładają inni, zwłaszcza ziomkowie skłonni 
do układania wszelkich pocztów osób znanych 
i zasłużonych. Rzecz równie naturalna i w istocie 
zacna, bo kultywująca pamięć wspólnoty. Nader 
rzadko natomiast pamiętamy o osobach, którym 
los wyznaczył Lublin jako miejsce rozstania ze 
światem. A szkoda, bo często to postacie barwne 
i intrygujące.

Król poetów
Najbardziej z nich znany to Jan Kochanowski, 

herbu Korwin, urodzony w Sycynie koło Radomia. 
Rzekłbym, jeden z pięciu największych polskich 
poetów. Choć czasowo najbardziej z nich odległy, 
to właśnie jego strofy najczęściej dziś goszczą na 
ustach. W murach kościołów, w blasku witraży, 
słowa hymnu „Czego chcesz od nas Panie za twe 
hojne dary” czy psalmu „Kto się w opiekę odda 
Panu swemu”, powtarzają często Ci, którzy co 
dnia nie zwykli sięgać po poezję. 

Wagę słów przezeń spisanych podkre-
śla Jarosław Marek Rymkiewicz wskazując 
w „Samuelu Zborowskim”, iż „w Polsce – ani wcze-
śniej, ani później – nikomu nie udało się umieścić 
języka polskiego na takim poziomie ucywilizowa-
nia, nikomu też, nigdy, nie udało się go uczynić 
w takim stopniu siłą cywilizacyjną, wchłaniającą 

życie, wchłaniającą jego dzikie, tajemnicze eks-
plozje”. Każda cywilizacja zakorzeniona jest 
bowiem w języku, w nim się kształtuje, w nim 
wyraża swoje pomysły. Ta nasza, współczesna – 
wypada zgodzić się z Rymkiewiczem – formuje 
nasze życie językiem pełnym bełkotu, ryku czy 
rzężenia, co nie świadczy o jej rozkwicie. Na tym 
tle strofy Kochanowskiego unieśmiertelnione 
w pieśni są okruchem nadziei. 

Z ław szkolnych wynieśliśmy pamięć o pisa-
nych przez pana Jana fraszkach, o będącej prze-
strogą dla Rzeczpospolitej „Odprawie posłów 
greckich” wreszcie o „Trenach”, poetyckim klej-
nocie skrzesanym z ból po stracie maleńkiej 
Urszulki. O jego związkach z Lublinem wiemy 
natomiast zwykle niewiele. Po raz pierwszy za-
witał do miasta nad Bystrzycą jako siedemna-
stolatek 10 listopada 1547 roku. Wtedy to wedle 
zapisów w starych księgach wraz z matką i bra-
tem Piotrem stawał na rozprawie sądowej przed 
urzędem wójtowskim starając się odzyskać 
pieniądze zagarnięte przez lubelskiego apteka-
rza. Wtedy też odebrali dług należny zmarłemu 
ojcu od lubelskiego złotnika. Przeszło dwadzie-
ścia lat później zjawiał się poeta jako dworzanin 
króla Zygmunta Augusta w Lublinie na sejmach 
unijnych. W lipcu 1569 roku był świadkiem hoł-
du lennego jaki ostatniemu z Jagiellonów skła-
dał władca Prus Książęcych książę Albrecht II 
Hohenzollern, co upamiętnił utworem „Proporzec 
albo Hołd pruski”. Można domniemywać, iż by-
wał w Lublinie, również przy innych mniej ofi-
cjalnych okazjach, choćby odwiedzając Jakuba 
Montanusa, lekarza nadwornego biskupa Filipa 
Padniewskiego, w jego podlubelskim majątku 
Dziesiąta, czego ślad odnajdujemy we fraszce 
„Do doktora Montana”.

Nader rzadko pamiętamy o osobach, którym los 

wyznaczył Lublin jako miejsce rozstania ze światem.

Lublinianie 
dni ostatnich

ADAM PRZYSTUPA

FO
TO

: 
Ja

n 
M

at
ej

ko
 „

Ja
n 

Ko
ch

an
ow

sk
i p

o 
st

ra
ci

e 
U

rs
zu

li”
. 

Z
 z

as
ob

ów
 P

ol
on

y.

Po raz ostatni zjawił się Jan Kochanowski 
w Lublinie w sierpniu 1584 roku, w czasie ob-
rad konwokacji senatu zwołanej przez Stefana 
Batorego wobec kryzysu politycznego, zaostrza-
jącego się po śmierci Samuela Zborowskiego, 
ściętego z polecenia Jana Zamoyskiego ledwie 
kilka miesięcy wcześniej. Liczył na pomoc króla 
w sprawie szwagra Jakuba Podlowskiego, któ-
ry jako koniuszy królewski został zamordowany 
w Turcji. Napisałem po raz ostatni, bo właśnie 
w tych sierpniowych dniach zmarł na udar mó-
zgu, jak chcą jedni lub na zawał serca jak pi-
szą inni historycy. To nie jedyna wątpliwość. 
Choć przyjęło się, iż zgon nastąpił 22 sierp-
nia (taką datę wyryto na epitafium w kościele 
w Zwoleniu), wedle poety Sebastiana Klonowica, 
Kochanowski zmarł 16 sierpnia. Jeszcze inną 
datę (20 sierpnia) wskazywał kolejny ówcze-
sny poeta Andrzej Trzecieski. Gdzie nastąpiło 
owo tragiczne zdarzenie? W tej kwestii też nie 
ma zgody. Jedni mówią o kamienicy lubelskie-
go kupca Macieja Krokiera, inni o domu Mikołaja 

Firleja, jeszcze inni o kamiennicy Macieja Oczki 
w lubelskim rynku. Istniała też tradycja wska-
zująca na gmach Trybunału, gdzie na audiencji 
miał poetę przyjmować król Stefan Batory, jak 
też na klasztor dominikanów, gdzie obradowali 
senatorowie. W Lublinie odbyły się uroczystości 
pogrzebowe z udziałem króla Stefana Batorego. 
Tu też, prawdopodobnie początkowo został po-
chowany, po czym po roku z woli żony szczątki 
przeniesiono do kaplicy w Zwoleniu, opodal ro-
dzinnego Czarnolasu.

Korsarz Dzikich Pól
O ile o lubelskich epizodach z życia Jana 

Kochanowskiego przypomina dziś choćby usta-
wiona w dzielnicy Dziesiąta tablica ze słowami 
fraszki „Do doktora Montana”, o tyle dam głowę, 
iż o Mikołaju Moczarskim, ostatnim dowódcy li-
sowczyków słyszało niewielu. 

„Twarz ich marsowa, głowy i brody golone, 
ale czupryna obfita i wąs znamienity. Broń: sza-
bla krzywa, łuk i kołczan, i rusznica przez plecy 
zwieszona, w ręku długa rohatyna. Gdy lecą jak 
błyskawica, pokładają się na koniach, że mało ich 
co i dojrzesz” pisał Maurycy Dzieduszycki w wy-
danej w 1843 roku we Lwowie książce „Krótki rys 
dziejów i spraw lisowczyków” o swoich bohate-
rach. Zaraz potem dodawał: „To żołnierz co zbie-
gał Rossyą całą od lodowatego do kaspijskiego 
morza, od gór uralskich do Dniestru, Finlandyą, 
Węgry, Szląsk, Morawy, Czechy, był wszędzie 
prawie dokąd niemiecka sięga mowa; przeszedł 
Alpy, do Włoch zaglądnął, Ren dwa razy przebro-
dził, przeleciał Lotaryngją, Szampanją, Pikardją, 
Paryż swem zbliżeniem przeraził… to Lisowczyk 
którego imię nikomu w siedemnastym wieku ob-
cem nie było… obywatel świata.” W rzeczy sa-
mej, sławne musiało być ich imię, jeśli rzadko 
malujący konne portrety Rembarandt van Rĳn, 
jednego z nich uwiecznił na swym płótnie. Ów 
„Jeździec polski”, zakupiony w Amsterdamie 
przez Michała Kleofasa Ogińskiego (autora słyn-
nego poloneza „Pożegnanie ojczyzny”) dla króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego zdobił swe-
go czasu pałac w Łazienkach, sprzedany w 1910 
roku przez rodzinę Tarnowskich, dziś jest ozdobą 
jednego z nowojorskich muzeów.

Czym sobie lisowczycy na ową sławę zasłuży-
li? Byli szczególną formacją wojskową w służbie 
Rzeczpospolitej. Nazwać by ich trzeba kaprami, 
czy też korsarzami Dzikich Pól. Kiedy w 1611 
roku hetman Jan Karol Chodkiewicz przyjął 
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Aleksandra Lisowskiego na swą służbę i kazał mu 
werbować ochotników, określono zasady współ-
pracy – on i jego ludzie służą za darmo, wolno 
im jednak łupić kraj nieprzyjaciela. Układ był to 
nader ryzykowny, bo jak się miało w przyszłości 
okazać, lisowczycy potrafili plądrować również 
własne sioła i miasteczka, ale z punktu widze-
nia sztuki wojennej przewagi jakie gwarantowali 
były znaczne. Lisowski służąc przed laty u ho-
spodara mołdawskiego przyswoił sobie tatarską 
szkołę wojowania. Jego ludzie specjalizowali się 
w niespodziewanych wypadach na teren wroga. 
Poruszając się komunikiem, tj. bez taborów, po-
konywali dziennie do 150 km. Wyróżniali się dziel-
nością, niebywałą fantazją, ale i okrucieństwem. 
Dość rzec, iż Lisowskim i jego towarzyszami 
straszono w Rosji dzieci jeszcze wiele dziesiątek 
lat po rosyjskiej wojnie domowej (1607-1608), 
gdzie stanął po stronie Dymitra Samozwańcy, 
czy wojen polsko-rosyjskich (1611-1616) kiedy 
łupił ziemię moskiewską, riazańską, Powołże, do-
cierając aż do Morza Białego. 

Po śmierci Lisowskiego w roku 1616 komendę 
nad formacją liczącą nawet od 5000 jeźdźców, 
przejmowali równie waleczni dowódcy, z których 
ostatnim był Mikołaj Moczarski (Mocarski) her-
bu Łada. Długo by wymieniać wszystkie batalie, 
w których pan Mikołaj brał udział. Wraz z Lisowskim 
w roku 1607 brał udział w „dymitriadzie”, dzie-
więć lat później ubezpieczał marsz wojsk het-
mana Chodkiewicza na Możajsk i Moskwę. Kiedy 
w 1619 roku król Zygmunt III Waza oddał lisow-
czyków do dyspozycji Habsburgom, by wspomo-
gli ich w walce z księciem siedmiogrodzkim ob-
legającym Wiedeń, stawał dzielnie w zwycięskiej 
bitwie pod Humiennem. W służbie cesarskiej brał 
udział w bitwie na Białej Górze, w której lisow-
czycy zdobyli 20 czeskich chorągwi pułkowych. 
W 1621 roku został przez swych wybrany rot-
mistrzem 100-konnej chorągwi, którą dowodził 

w zwycięskiej bitwie z Turkami pod Chocimiem. 
Chwałę pól bitewnych przeplatał wraz z towarzy-
szami niesławą łupieżcy. Bywało więc, iż w czas 
pokoju uchodził na Wołyń, a w roku 1624 za 
samowolne wyprawy na Śląsk został obłożony 
infamią. Wystarał się Moczarski o jej zdjęcie po 
dwóch latach. Jako wybitnego znawcę wojennego 
rzemiosła i żołnierza biegłego w fortelach skiero-
wał go król na czele chorągwi kozackiej przeciw-
ko Szwedom, którzy najechali Pomorze. Stawał 
tam naprzeciwko samego Karola Gustawa, ruszał 
w podjazdy, brał jeńców, szczególnie odznacza-
jąc się w dwóch bitwach pod Gniewem. W listo-
padzie 1626 roku został obrany pułkownikiem 
lisowczyków, pozostając nim do 1632 roku. Od 
tego momentu przyszło mu już dowodzić regu-
larnymi pułkami wojsk koronnych. 

W roku 1637 ruszył na czele pułku hetmana 
polnego Mikołaja Potockiego, ruszył tłumić po-
wstanie kozackie samozwańczego hetmana woj-
ska zaporskiego Michała Pawluka. Podczas walk 
pod Kumejkami został postrzelony ciężko w ko-
lano. Rannego przewieziono do Lublina. Po dłu-
gim leczeniu, na które musiał pożyczyć pieniądze 
ze skarbu królewskiego zmarł w 1638 roku i zo-
stał pochowany u OO. Karmelitów Bosych przy 
Krakowskim Przedmieściu. Ów dług zaciągnięty 
na leczenie król Władysław IV kazał umorzyć ze 
względu na zasługi naszego bohatera. W roku 
1803 pożar strawił budynek klasztoru, zakonni-
ków przesiedlono, w 1827 roku w miejscu ruin 
rozpoczęto budowę dzisiejszego ratusza, i tak 
wraz z nagrobkiem Mikołaja Moczarskiego zginę-
ła też pamięć po ostatnim dowódcy lisowczyków.

Bandzior i patriota
Rzec można, iż ostatni z mych bohaterów 

mógłby odczuwać pewne pokrewieństwo duszy 
z Mikołajem Moczarskim. Tak jak w przypadku 
lisowczyka przeplatały się w jego życiu elementy 
heroiczne i te, warte infamii. 
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Urodził się Łukasz Siemiątkowski w Milanówku 
5 października 1876 roku. Syn cieśli nie poszedł 
w ślady ojca, ale jako siedemnastolatek pod-
jął pracę w fabryce tkackiej w Grodzisku. Gdy 
w 1904 trafił do Warszawy działał już w szere-
gach Polskiej Partii Socjalistycznej zajmując 
się agitacją i kolportażem „bibuły”. W stolicy 
zatrudnił się w fabryce taśm przy Okopowej, 
stąd jego konspiracyjny pseudonim „Tasiemka”. 
Wkrótce nie tylko roznosił nielegalną prasę, ale 
zaangażował się w akcję Organizacji Bojowej 
PPS. Gromadził i przechowywał broń, brał udział 
w działaniach przeciwko carskiej policji i urzęd-
nikom. W kwietniu 1906 roku brał udział w przy-
gotowaniu brawurowej akcji uwolnienia z więzie-
nia na Pawiaku 10 konspiratorów skazanych na 
karę śmierci. Towarzystwo mocno zróżnicowane 
ideowo (siedmiu było członkami PPS-u, dwóch 
należało do „Proletariatu”, a jeden do endecji) 
fortelem, bez jednego strzału uwolnili przebrani 
za carskich żandarmów bojowcy kierowani przez 
Jana Gorzechowskiego „Jura”. 

Po wybuchu I wojny światowej zajął się 
Łukasz Siemiątkowski pracą wywiadowczą na 
rzecz I Brygady Legionów. Po „kryzysie przysię-
gowym” zarzucił to zajęcie organizując zamachy 
na Niemców i ich współpracowników. Podczas 
jednej z akcji likwidacyjnej został pojmany i osa-
dzony w warszawskiej Cytadeli. 7 listopada 1918 
niemiecki sąd polowy skazał go na karę śmierci, 
od której wybawił go koniec wojny. Uwolniony, 
brał udział w rozbrajaniu Niemców na ulicach 
Warszawy. 

W odrodzonej Rzeczpospolitej próbował 
„Ignac”, bo również takim pseudonimem w pra-
cy konspiracyjnej posługiwał się Siemiątkowski, 
zostać posłem na Sejm. Bez powodzenia. Został 
za to w 1927 roku wybrany do stołecznej Rady 
Miasta. Równolegle, rozwijał inną, mniej oficjal-
ną działalność. Wraz ze Pantaleonem Karpińskim 
założył gang sprawujący kontrolę nad naj-
większym stołecznym targowiskiem – słynnym 
Kercelakiem. Handlujących otaczał swą szcze-
gólną „opieką”, za którą rzecz jasna musieli sło-
no płacić. Owo mafijne, „ojcowskie” podejście 
sprawiło, iż przylgnęło do niego nowe określenia 
„Tata”, czy też „Tata Tasiemka”. Brutalną „din-
tojrą” zajmował się Pantaleon Karpiński i jego 
ludzie. Siemiątkowski, którego siedzibą była ka-
wiarnia Aleksandrówka na Woli, wydawał wyroki, 
rozsądzał spory, kiedy trzeba oferował pomoc. 

Kiedy w 1935 roku na pogrzebie 
gen.  Konarzewskiego skradziono portfel mini-
strowi spraw wewnętrznych Felicjanowi Sławoj 
Składkowskiemu, a śledztwo nie przyniosło 
żadnych rezultatów, na ratunek wezwano „Tatę 
Tasiemkę”. Nazajutrz listonosz przyniósł do mi-
nisterstwa wyjęty ze skrzynki pocztowej portfel 
z dokumentami, acz bez pieniędzy. Zamiast nich 
na zmiętej kartce papieru nakreślono ołówkiem 
nieporadnie kilka słów: „Panie miniszcze, trza le-
pij pilnować złodziejów”.

Smakowita i prawdziwa anegdota, ale co by nie 
mówić, był Łukasz Siemiątkowski gangsterem, 
który przemocą się nie brzydził. Nic więc dziwne-
go, iż lutym 1932 roku został aresztowany. W wy-
niku procesu, którego przebieg relacjonowała 
warszawska prasa za 44 przestępstwa popełnio-
ne na kupcach z Kercelaka został „Tasiemka” ska-
zany na 3 lata więzienie. Sąd apelacyjny wyrok 
złagodził do 2 lat, których Siemiątkowski osta-
tecznie nie odsiedział ze względu na warunkowe 
zawieszenie kary podpisane przez prezydenta 
Ignacego Mościckiego. Wywołało to falę pytań 
o związki Siemiątkowskiego z ówczesnym świa-
tem polityki. Proces gangu „Tasiemki” postrzega 
się czasem jako element brutalnej rywalizacji 
między wykluczonym z PPS-u byłym premie-
rem, a potem sanacyjnym ministrem Jędrzejem 
Moraczewskim a piłsudczykiem Rajmundem 
Jaworowskim, z którym w czasach konspira-
cyjnego PPS-u współpracował Siemiątkowski. 
Sprawa to niejasna, wielowątkowa, którą do-
datkowo zaciemnia fakt, iż większość piszących 
o „Tacie Tasiemce” wiedzę swą opiera na książce 
wydanej w 1968 roku.

Jak skończyła się ta historia? W czasie II 
wojny światowej w strukturach PPS Wolność-
Równość-Niepodległość Łukasz Siemiątkowski 
organizował dla podziemia akcje wykradania bro-
ni z transportów kolejowych. Jesienią 1942 roku 
został wraz z synem aresztowany przez Gestapo. 
Trafił na Pawiak. Wedle zachowanych relacji nie 
stracił rezonu a wchodząc do celi przywitał się 
z współwięźniami mówiąc „Chłopaki, znów się 
siedzi!”. Zapamiętano również, iż w więzieniu, 
jak i w obozie koncentracyjnym na Majdanku, 
dokąd wywieziono go w styczniu 1943 roku za-
chował godną postawę. Zgoła inną niż tą z gan-
gsterskich czasów. Zmarł w obozie w lutym 1944 
na tyfus plamisty. 
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Po raz pierwszy ligowych żużel zagościł nad 
Bystrzycą w 1956 roku pod patronatem Ligi 
Przyjaciół Żołnierza. Ta poprzedniczka równie 
dziś zapomnianej Ligi Obrony Kraju, „umacnia-
jąc więzi socjalistycznego społeczeństwa z woj-
skiem” miała w obszarze swego zainteresowania 
m.in. motoryzację, a to dawało szansę na reak-
tywację speedway’a w Lublinie.  Wskrzeszenie, 
bo pierwsze zawody, jeszcze na przystosowa-
nych motocyklach szosowych odbyły się 21 
września 1947 roku. W indywidulanym turnieju 
o „Puchar Życia Lubelskiego” zorganizowanym 
przez Lubelski Klub Motocyklowy na stadionie 
OWKS przy Nowej Drodze zawodnicy rywali-
zowali w klasach różniących się pojemnością 

motocykli. Spośród zwycięzców najmocniej za-
pisał się w pamięci najszybszy spośród zawod-
ników rywalizujących na motocyklach o pojem-
ności 350cm – ledwie szesnastoletni Lublinianin 
Włodzimierz Szwendrowski. 

Rok później przy Nowej Drodze (dzisiejszych 
Alejach Zygmuntowskich), z inicjatywy LKM po-
wstał tor żużlowy. W maju 1949 roku na zgru-
powaniu trenowała na nim reprezentacja Polski, 
a 19 września po raz pierwszy zaprezentowała 
się na nim lubelska drużyna żużlowa. W towa-
rzyskim trójmeczu zawodnicy LKM Ogniwo Lublin 
ulegli RTKM Rzeszów, a w pokonanym polu pozo-
stawili PKM Siedlce. Można by zapytać, dlaczego 
już wówczas nad Bystrzycą nie zagościł ligowy 

Nim w Motorze 
zawarczały motory
ADAM PRZYSTUPA
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W przededniu nowego sezonu na żużlowych torach, sezonu, 

z którym kibice wiążą coraz śmielsze nadzieje przypomnijmy 

czasy, kiedy ligowy żużel po raz pierwszy zagościł w Lublinie. 

żużel. Na przeszkodzie stał z pewnością brak 
regulaminowego sprzętu. Kiedy w 1948 roku 
inaugurowano w Polsce rozgrywki ligowe ści-
gano się na maszynach przystosowanych, czyli 
motocyklach turystycznych, często poniemiec-
kich, z których demontowano elementy osprzę-
tu zbędne podczas jazdy po owalnym torze. Rok 
później, pojawiły się zakupione centralnie przez 
Polski Związek Motorowy motocykle z brytyj-
skimi silnikami JAP. Trafiły do reprezentantów 
i zespołów ligowych. Lublinianie mogli wówczas 
jedynie o nich pomarzyć, oglądając je z nutą za-
zdrości podczas wspomnianego lubelskiego zgru-
powania kadry narodowej. Pisał o tym w swych 
wspomnieniach Włodzimierz Szwendrowski, któ-
rego talent szybko dostrzeżono poza Lublinem 
i w 1951 roku ściągnięto, wraz klubowym kole-
gą Leszkiem Próchniakiem do Bytomia. W owym 
czasie, a przypomnijmy, iż mówimy o okresie 
stalinizmu, wzorując się na sowieckich wzo-
rach liga żużlowa przyjęła formę centralnych 
rozgrywek, w których rywalizowały drużyny 
zrzeszeń sportowych. Na siedzibę zrzesza-
nia Ogniwo, do którego należeli lublinianie 
obrano rzeczony Bytom. Dla Włodzimierza 
Szwendrowskiego oznaczało to początek 
błyskotliwej kariery zwieńczonej dwoma 
tytułami indywidualnego mistrza Polski 
(1951 i 1955) i sławą pogromcy mi-
strza świata Petera Cravena, dla tych 
co pozostali w Lublinie dalsze star-
ty w zawodach strefy wschodniej 
na maszynach przystosowanych. 
Warto zapamiętać nazwiska figuru-
jące w składzie owego pierwsze-
go, jeszcze nieligowego zespołu: 
Grzybowski, Isztok, Próchniak, 
Stawecki, Świderski. W 1952 
roku Szwendrowski, Próchniak 
i Marian Stawecki zasilają 
szeregi łódzkiego Ogniwa, 
a Lublin czeka na ligowe roz-
grywki do wspomnianego 
1956 roku. 

Pierwsza próba zgło-
szenia zespołu LPŻ Lublin 
do drugoligowych roz-
grywek miała miejsce 
w 1955 roku. Próba 
nieudana, bo podstawowym wa-
runkiem udziału w tej klasie było posiadanie 

własnych motocykli i niezbędnych części za-
miennych. LPŻ, podobnie jak Gwardia Poznań 
i Kolejarz Siedlce spotkał się z decyzją odmow-
ną. Więcej szczęścia miała Stal z Rzeszowa, 
gdzie rozpoczęto produkcję motocykli FIS i Stal 
z Gorzowa, gdzie na własne potrzeby skonstru-
owano motocykl ZMG.

Nie będzie chyba przesadą, gdy stwierdzimy, 
iż szansę na ligowy debiut dał Lublinianom suk-
ces rzeszowskich inżynierów. Masowa produkcja 
FIS-ów sprawiła, iż w przeciągu roku, w parku 
maszyn przy Nowej Drodze pojawiło się 5 no-
wych motocykli. Chętnych do startu w drugiej 
lidze było tak wielu, iż postanowiono stworzyć 
dwie grupy: północną i południową, liczące po 8 
zespołów. LPŻ trafił do grupy południowej. Trzon 
zespołu stanowili powracający z „emigracji” 
Leszek Próchniak, Marian Stawecki. Wraz z nimi 
przybył do Lublina Jerzy Brendler. Liczono na jego 

pierwszoligowe doświadczenie z występów 
w Ogniwie Bytom i Włókniarzu 

Częstochowa. Duże 
nadzieje 
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wiązano również z ledwie 19-letnim Stefanem 
Kępą. W tym miejscu, trzeba też wspomnieć, 
o żużlowcach Budowlanych Lublin, którzy za-
mierzali wystartować w grupie „północnej” II 
ligi, ale w przededniu inauguracji z Włókniarzem 
Częstochowa poinformowali o braku możliwości 
rozegrania spotkania ze wzg. na brak sprzę-
tu. W trakcie sezonu sekcja przeniosła się do 
Rzeszowa i funkcjonowała jako Resovia. 

Wyczekiwana, ligowa premiera miała miej-
sce 20 maja 1956 roku na torze w Czeladzi. 
Lublinianie pewnie zwyciężyli Górnik 33:18, 
a zdobyczą punktową podzielili się Leszek 
Próchniak – 9, Marian Stawecki - 8, Bronisław 
Isztok – 8, Stefan Kępa – 6, Jerzy Wanic – 1, 
Bogdan Drabik – 1. Pierwszy ligowy mecz, pierw-
sze zwycięstwo okrasił więc pierwszy komplet 
punktów lubelskiego zawodnika, bo też w drugiej 
lidze rywalizowano wówczas wg tabeli dziewię-
ciobiegowej, a każdy z zawodników pojawiał się 
na torze trzy razy.

Po pierwszej wygranej, musiała przyjść 
i pierwsze porażka. Bolesna, bo na własnym to-
rze. Żużlowcy LPŻ-tu ulegli Stali Rzeszów 20:33. 
I taki też był ten debiutancki sezon, w którym 
porażki przeplatały się ze zwycięstwami. W efek-
cie na koniec sezonu LPŻ uplasował się w samym 
środku tabeli z dorobkiem 14 punktów. W pa-
mięci kibiców pozostały zwycięstwa nad Ślęzą 
II Wrocław (36:17 w Lublinie i 30:24 na wyjeź-
dzie), AMK Nowa Hura (41:13 w Lublinie, 38:16 
na wyjeździe) i Gwardią Stalinogród (31:23). 
Ów Stalinogród, to rzecz jasna Katowice, którym 
przyszło nosić to miano, aż do 10 grudnia 1956 
roku. Co ciekawe, zajmując czwartą lokatą lu-
belski zespół toczył bardzo wyrównane pojedyn-
ki ze zwycięzcą rozgrywek Stalą Świętochłowice. 
W Świętochłowicach LPŻ jako jedyny zespół nie 
uległ gospodarzom remisują 27:27, w Lublinie 
zaś uległ liderowi 25:28 za sprawą defektu 
w przedostatnim wyścigu doskonale tego dnia 
dysponowanego Staweckiego.

Rok 1957 przyniósł kolejną zmianę regulami-
nu rozgrywek. Dwie grupy drugiej ligi zastąpiła 
jedna - ośmiozespołowa, pojawił się trzeci po-
ziom rozgrywek. Na zapleczu I ligi rywalizowa-
no wg dwunastobiegowej tabeli wyścigów. Za 
faworytów rozgrywek uważano ubiegłorocznych 
spadkowiczów – Unię Leszno i Budowlanych 
- Skrę Warszawa, oraz rzec można „fabrycz-
ny zespół FIS-a” czyli Stal Rzeszów. Tuż przed 

rozpoczęciem rozgrywek, wycofała się z nich 
Resovia, a to oznaczało, iż jesienią drugoligowy 
poziom rozgrywek opuści tylko jeden, ostatni 
zespół. Żużlowców LPŻ-tu czekała ciężka walka 
o środek tabeli. Z zespołu ubył Jerzy Brendler, 
który pracę w świdnickiej WSK dzielił w kolej-
nych latach z sukcesami w szosowych wyści-
gach motocyklowych. Ciężar walki, podobnie 
jak w poprzednimi sezonie spoczywał na Leszku 
Próchniaku, Marianie Staweckim i Stefanie Kępie. 

Owych atutów, w silniejszej niż przed ro-
kiem drugiej lidze, starczyło na pierwszą run-
dę. Lublinianie wysoko przegrywali mecze wy-
jazdowe, ale na własnym torze zdołali pokonać 
Stal Gorzów (39:37) oraz Gwardię Katowice 
(36:35). W pierwszym z tych spotkań najlep-
szym zawodnikiem zespołu był zdobywca 12 pkt. 
M. Stawecki, w drugim po taką samą zdobycz 
punktową sięgnął S. Kępa. W walce o utrzymanie 
kluczowym było wygrywanie spotkań w Lublinie. 
Niestety w lipcu ów plan zaczął się sypać. 
Najpierw zawodnicy LPŻ-tu ulegli nad Bystrzycą 
Ostrovii (35:35). Próchniaka i Staweckiego 
wsparł punktowo Bronisław Isztok, ale zabrakło 
punktów dobrze dysponowanego Kępy, którego 
dwukrotnie zawiódł motocykl. Trzy tygodnie póź-
niej Lublinianie przystępowali do meczu z niepo-
konaną Stalą Rzeszów bez swojej wschodzącej 

Włodzimierz Szwendrowski
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gwiazdy. Stefan Kępa uległ wypadkowi. Na nogi 
spadł mu arkusz blachy i jak pisał Kurier Lubelski 
„zachodzi obawa, że obie nogi zostały złamane”. 
Mimo walecznej postawy Leszka Próchniaka (12 
pkt.) żużlowcy LPŻ-tu ulegli 28 lipca Stali 30:39. 

Kontuzja Kępy okazała się na tyle poważna, 
iż nie pojawił się już więcej tego roku na torze, 
a Lublinie nie zdołali dorzucić do swojego dorob-
ku już ani jednego punktu. Z upływem sezonu 
coraz bardziej była też widoczna dysproporcja 
sprzętowa między zawodnikami znad Bystrzycy 
a resztą zespołów. Oznaczało to zajęcie siódmej 
lokaty i degradację do III ligi. Warto jednak zwró-
cić uwagę, iż w zespole pojawili się wychowanko-
wie, których nazwiska w przyszłości odnajdzie-
my w barwach Motoru Lublin: Jan Komandowski, 
Leszek Kokalski, Ryszard Bielecki czy Wojciech 
Kowalski. 

Za wartą odnotowania w roku 1957 należy 
również uznać wizytę w Lublinie żużlowych go-
ści z Debreczyna. Kontakt z nimi nawiązano przy 
okazji wizyty na Lubelszczyźnie piłkarzy Vasutas 
S.C. Debreczyn. Jak donosił „Kurier Lubelski” 
Węgrzy przyjechali do Polski w sześcioosobowy 
składzie (do Polgar Laszlo, Voros Lajosz, Jozsef 
Szanyj, Ferenc Radaesi, Ferenc Katman, Jozsef 
Varfalvi). W składzie wszakże niepełnym, gdyż 
„Nie ma wśród nich słynnych Léval Sandora 
i Żeke Żeltawa dwóch wspaniałych zawodników, 
którzy w październiku ub. roku opuścili grani-
ce Węgier i obecnie pracują w Anglii, w fabryce 

„Japów” występując jednocześnie jako zawodni-
cy.”. W istocie, obaj żużlowcy uciekli do Anglii po 
stłumieniu przez Rosjan „Powstania węgierskie-
go” w listopadzie 1956 roku. Przypomnijmy, iż 
podobną decyzję podjęły wówczas największe 
gwiazdy węgierskiej „złotej jedenastki” piłkar-
skiej. Zoltán Czibor, Sándor Kocsis ostatecznie 
zasilili Barcelonę, Ferenc Puskas – Real Madryt. 
Nie udało mi się prześledzić dalszych losów Żeke 
Żeltawa, natomiast Sandor Léval, sześciokrotny 
mistrz Węgier, jeździł na brytyjskich torach do 
1975 roku (Stoke, Norwich, Belle Vue, Newport, 
Ipswich, Cradley), reprezentując nawet Wielką 
Brytanię w eliminacjach mistrzostw świata. 
Wracając do lubelskiej wizyty Węgrów, 2 sierp-
nia 1957 roku w spotkaniu, na które specjalną 
przedsprzedaż biletów prowadzono w siedzibie 
klubu przy ul. Buczka 28 (dziś ul. Wyszyńskiego) 
i w siedzibie wydziału motorowego ZW LPŻ przy 
Krakowskim Przedmieściu 47, LPŻ Lublin poko-
nał Vasutas S.C. Debreczyn 41:31.

Rok 1958 powitali żużlowcy z Lublina w III 
lidze. Tym razem rywalizowano w jednej gru-
pie złożonej z 10 zespołów. Pierwsze spotka-
nie nowego sezonu wskazywały, iż marzenia 
kibiców o zajęciu jednego z dwóch pierwszych 
miejsc premiowanych awansem mogą się ziścić. 
Na inaugurację lubelski LPŻ pokonał na wyjeź-
dzie 53:25 LPŻ Neptun Gdańsk, dzięki wybor-
nej jeździe Próchniaka (15 pkt.), Staweckiego 
i Kępy, których skutecznie wspierali Kowalski 
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i Komandowski. Nadziei nie zgasiły dwie nie-
znaczne porażki w Zielonej Górze (komplet 12 
pkt. Kępy) i Śremie, skoro na pierwszym spotka-
niu w Lublinie przeciwko Cracovii zjawiło się 15 
tysięcy kibiców. Nie zawiedli się, bo LPŻ rozbił 
„krakusów” 59:18, ale pogrom „outsidera” roz-
grywek, tylko zaciemnił ogląd sytuacji. By rywa-
lizować o awans z Unią Tarnów i Wandą Nowa 
Huta, należało wygrywać również na wyjeździe, 
tymczasem LPŻ zgubił kolejne punkty przegry-
wając w Krośnie z Legią i z Wandą w Nowej Hucie. 
Dystans do prowadzącego duetu wzrastał, choć 
na iskierkę nadziei roznieciło na chwilkę zwycię-
stwo na własnym torze nad Unią Tarnów 40:38. 
Ostatecznie żużlowych LPŻ zakończyli rozgrywki 
na czwartym miejscu z dorobkiem 22 pkt. wygry-
wając w 11 i przegrywając 7 spotkań, a Leszek 
Próchniak okazał się piątym spośród najsku-
teczniejszych zawodników ligi osiągając śred-
nia biegową 2,45. Niestety, ów sezon ze wzglę-
du na trudną sytuację finansowa sekcji okazał 
się ostatnim. Jeszcze przed jego zakończeniem, 
w pierwszych dniach sierpnia z zespołem rozstał 
się Stefan Kępa skuszony przez Stal Rzeszów. Po 
rozwiązaniu sekcji L. Próchniak i M. Stawecki za-
silili szeregi Cracovii, do Legii Warszawa  trafił J. 
Komandowski. Inni powrócili na tor w  1963 roku 
w barwach Motoru.

Reasumując, w latach 1956 -1958 LPŻ Lublin 
rozegrał 44 spotkania ligowe, z których 20 za-
kończyło się zwycięstwem, 1 remisem a 23 

przegraną. Żużlowcy znad Bystrzycy zdobyli łącz-
nie 41 pkt. Nade wszystko jednak w tych, było nie 
było, trudnych czasach nieśli swą pasję ku rado-
ści śledzących ich poczynania Lublinian.  Warto 
zachować w pamięci ich imiona: Ryszard Bielecki, 
Jerzy Brendler, Zbigniew Czarski, Bogdan Drabik, 
Andrzej Grudzień, Tadeusz Grzywacki, Bronisław 
Isztok, Marian Kawecki, Stefan Kępa, Leszek 
Kokalski, Janusz Komandowski, Aleksander 
Kosior, Wojciech Kowalski, Leszek Próchniak, 
Marian Stawecki, Jerzy Wanic. 
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Nie wiem skąd cierpliwość do mnie masz i siłę
Dziś kiedy skroń bielej z wolna i za młodu
Ty jeden nigdy we mnie nie wątpiłeś
Po ludzku sądząc miałeś dość powodów

Wiem, że czuwasz, że wciąż na mnie oczekujesz
Choć się tłumaczę brakiem czasu, spraw gonitwą
Wciąż się uczę słów „przepraszam” i „dziękuję”
Słowo „proszę” przyswoiłem bardzo szybko

***

Za Twą sprawą przecież to wszystko
Pisząc słowa oswajam i jednam
Czasem myślę że jestem już blisko
A nie zbliżam się nawet do sedna

Czasem myślę, iż na żart zakrawa
Naiwnością trąci i pychą
By na słów ułomność się zdawać
Bo też efekt wypada licho

ukończone 8 czerwca 2018 roku

ADAM PRZYSTUPA

SŁÓW
NIE STAJE
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O pochodzeniu niektórych gatunków roślin i zwierząt.

MAREK KUCHARCZYK, HALINA KUCHARCZYK

Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody UMCS

O OBCYCH 
I ICH ORĘŻU

W poprzednich artykułach (EkoGadka nr 9 
i 10, 2019) pisaliśmy jak liczne w naszej florze 
i faunie są gatunki obce i jakimi sposobami roz-
przestrzeniają się. Tym razem chcemy napisać 
o tym co sprawia, że w nowych miejscach stają 
się kłopotliwe dla przyrody i człowieka.

Obecność obcych gatunków, ich szybkie roz-
przestrzenianie, a przede wszystkim skutki ich 
obecności określa się terminem „inwazja biolo-
giczna”. W słowniku języka polskiego pod redak-
cją W. Doroszewskiego inwazję określa się jako 
„zbrojne wtargnięcie na terytorium obcego pań-
stwa”. W takim razie jakim orężem dysponują 
gatunki obce?

Warto przyjrzeć się jakie przystosowania 
mają te gatunki. Przede wszystkich cechuje je 
możliwość szybkiego rozmnażania, co pozwa-
la, w sprzyjających okolicznościach, na szybki 
wzrost populacji. Wspomniana w poprzednim ar-
tykule racicznica zmienna Dreissena polymorpha 
może złożyć do miliona jaj w okresie rozrodczym, 
który trwa od 3 do 5 miesięcy. Ślimak olbrzy-
mi Lissachatina fulica osiąga dojrzałość płciową 
w wieku 5-8 miesięcy. Składa jaja w partiach od 
100 do 400, w ciągu roku - do 1200. W warun-
kach tropikalnych, po około 8-21 dniach wylę-
gają się młode osobniki, co oznacza, że w ciągu 
roku może pojawić się nowe, rozmnażające się 
pokolenie. 

Pochodzące z Ameryki Północnej nawłocie: 
późna Solidago gigantea i kanadyjska S. cana-
densis tworzą rozbudowane kwiatostany na za-
kończeniu pędów generatywnych. Pojedynczy 
pęd kwiatowy może wydać nawet 13 tysięcy 

owoców (niełupek), a pojedynczy osobnik barsz-
czu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi wy-
twarza przeciętnie ponad 8 tysięcy owoców. 

W ekologii, takie gatunki określa się jako 
r-stratedzy: zwykle mają małe rozmiary, szyb-
ko dojrzewają do rozrodu, mogą rozmnażać się 
kilka razy w roku (wiele owadów, niektóre ryby, 
ptaki i ssaki), wydając na świat dużo potomstwa, 
najczęściej też krótko żyją.  Jeśli tylko w nowym 
miejscu występowania będą wolne, niezasiedlo-
ne miejsca i możliwości do wzrostu, populacje 
tych gatunków rosną bardzo szybko.

Ważną cechą pozwalającą na bytowanie i roz-
wój w nowym obszarze występowania jest brak 
specjalnych wymagań środowiskowych. Na przy-
kład dzik Sus strofa introdukowany i inwazyjny 
w Ameryce Północnej i Południowej, na wyspach 
Oceanii i w Afryce Południowej świetnie radzi 
sobie w  klimatach zarówno suchych jak i wil-
gotnych, chłodnych i gorących. Jego dieta jest 
bardzo zróżnicowana i dostosowana do lokalnych 
zasobów. Podobnie zachowuje się jenot, który 
w każdym ze swoich obszarów występowania 
(rodzimym i w miejscach gdzie został introduko-
wany) odżywia się nieco innym pokarmem.

W przypadku roślin, brak większych wyma-
gań oznacza, że mogą rosnąć na różnych gle-
bach, zarówno żyznych jak i ubogich, suchych 
i wilgotnych. Takimi gatunkami są na przykład 
wspomniane nawłocie. Nie każdy z obcych gatun-
ków jest odporny na mrozy (takie jakie drzewiej 
u nas bywały), ale dla roślin jednorocznych nie 
jest to większym problemem. Uporczywe chwa-
sty w ogrodach i w uprawach roślin okopowych 

– żółtlice: drobnokwiatowa Galinsoga parviflora 
i owłosiona G. quadriradiata pochodzą z Ameryki 
Środkowej. Pierwszy większy przymrozek po-
woduje ich zamieranie, jednak wcześniej wyda-
ją liczne owoce (jeden osobnik do 400 tysięcy), 
które zagrzebane w glebie są odporne na mróz.

Brak specjalnych wymagań to także brak za-
leżności od innych gatunków, na przykład ściśle 
przystosowanych zapylaczy czy zwierząt roz-
noszących nasiona. Takimi wyspecjalizowanymi 
zapylaczami są niektóre muchówki, błonkówki, 
także ptaki (np. kolibry) i nietoperze. By rośli-
na mogła skutecznie rozprzestrzeniać się na 
innym kontynencie musiałoby towarzyszyć jej 
także wyspecjalizowane w zapylaniu zwierzę. 
Rośliny inwazyjne są najczęściej wiatropylne lub 
mają kwiaty, które mogą zapylać różne gatun-
ki, a w rozsiewaniu nasion lub owoców wystar-
czy wiatr, woda lub szerokie spektrum zwierząt. 
Dobrym przykładem są niektóre europejskie 
wierzby (wierzba krucha Salix fragilis, w. sza-
ra S. cinerea), które są kłopotliwymi gatunka-
mi inwazyjnymi w Australii i Ameryce Północnej, 
a u nas klon jesionolistny Acer negundo pocho-
dzący z Ameryki Północnej.  

Wierzby mają jeszcze inne cechy sprzyjające 
inwazyjności – możliwość rozmnażania zarówno 

płciowego jak i wegetatywnego przez ukorze-
niające się fragmenty pędów. Taka plastyczność 
rozmnażania umożliwia rozprzestrzenianie i po-
większanie populacji nawet przy braku partnera 
do rozmnażania (wierzby są dwupienne – wy-
stępują oddzielnie osobniki męskie i żeńskie). 
W skrajnych przypadkach, inwazyjne rośliny 
rozmnażają się wyłącznie wegetatywnie, na 
przykład moczarka kanadyjska Elodea cana-
densis w Europie to wyłącznie osobniki żeńskie. 
Wegetatywnie rozmnażają się u nas także rde-
stowce: ostrokończysty Reynoutria japonica i sa-
chaliński R. sachalinensis.

U zwierząt bezkręgowych, szczególnie u owa-
dów i skorupiaków występuje partenogeneza 
– rozmnażanie  bez udziału męskich komórek 
płciowych. Tak rozmnażają się mszyce: wiosną 
i wczesnym latem samice składają niezapłodnio-
ne jaja, z których powstaje kolejne pokolenie sa-
mic. Zwykle, wraz ze zmianą rośliny żywicielskiej 
zmienia się też sposób rozmnażania, tym razem 
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Odporność na warunki stresowe powoduje, 

że mogą one bez uszczerbku przeżyć 

kilkutygodniowe podtopienie.



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 1

1 
- 

W
IO

S
N

A
 2

02
0 EK

O
G

A
D

K
A
 N

R
 11 - W

IO
S
N

A
 2020

6766

z udziałem samców. Bywa też tak, że w nowym 
zasięgu występowania występuje tylko jedna 
płeć – samice rozmnażają się partenogenetycz-
nie. Wciornastek szklarniowy Heliothrips ha-
emorrhoidalis, kłopotliwy szkodnik w uprawach 
szklarniowych rozmnaża się w Europie jedynie 
partenogenetycznie, w swojej ojczyźnie - połu-
dniowo-zachodniej Brazylii – także z udziałem 
samców. Podobnie niewielki, inwazyjny ślimak 
wodożytka nowozelandzka Potamopyrgus anti-
podarum rozmnaża się wyłącznie partenogene-
tycznie w nowym zasięgu: w Europie i Ameryce 
Północnej, a to oznacza, że jeden osobnik może 
być założycielem nowej populacji (oczywiście 
złożonej wyłącznie z samic).

Karaś srebrzysty Carassius gibelio pocho-
dzi prawdopodobnie ze wschodniej Azji. Ryby 
te, częste w naszych wodach, to wyłącznie sa-
mice, które rozmnażają się jedynie wówczas, 
gdy ich tarło odbywa się jednocześnie z tarłem 
karpia Cyprinus carpio lub karasia pospolite-
go Carassius carassius. Obecność plemników 
tych gatunków w wodzie stymuluje rozwój jaj 
mimo, że się z nimi nie łączą. Z tych niezapłod-
nionych jaj wylęga się następne pokolenie samic 

karasia srebrzystego. Proces ten określa się jako 
gynogenezę.  

Tak jak napisaliśmy wcześniej, początkiem in-
wazji może być przybycie w nowe miejsce małej 
liczby osobników, w skrajnym przypadku nawet 
jednego. Niezależnie od sposobu rozmnażania, 
zróżnicowanie genetyczne takiej populacji jest 
małe. Stwierdzono to m. in. u stonki ziemniacza-
nej Leptinotarsa decemlineata, która w Europie 
i Azji jest znacznie mniej zróżnicowana genetycz-
nie niż w swojej ojczyźnie – w Górach Skalistych 
i na Wyżynie Colorado. Gdy gatunek inwazyjny 
rozmnaża się płciowo, krzyżują się osobniki ze 
sobą spokrewnione.  Cechą sprzyjającą ma-
sowemu rozprzestrzenianiu jest odporność na 
krzyżowanie krewniacze, tzn.  nie pojawiają się 
u potomstwa znaczące wady rozwojowe i cho-
roby genetyczne wynikające z bliskiego pokre-
wieństwa rodziców.

To krótkie zestawienie cech biologicznych nie 
wyczerpuje wszystkich właściwości, które można 
nazwać „orężem” gatunków inwazyjnych.  Można 
jeszcze dodać odporność na warunki stresowe, 
zdolność do stanu uśpienia, plastyczność beha-
wioralną i fenotypową.  Oczywiście nie oznacza 
to, że każdy gatunek, który ma te cechy jest lub 
będzie „najeźdźcą”. Konieczne jest wystąpienie 
także innych warunków, o których napiszemy in-
nym razem.

Pojedynczy osobnik barszczu Sosnowskiego 

Heracleum sosnowskyi wytwarza przeciętnie

ponad 8 tysięcy owoców, roślina może

odtworzyć się z kilkumilimetrowego fragmentu kłącza.
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Właściwie nie jest to przepis, raczej propozycja jak łatwo i szybko przygotować odrobinę pyszności 
dla rodziny. Ponieważ obecny czas nie sprzyja bieganiu po sklepach i kupowaniu wyszukanych pro-
duktów wykorzystałam ciasto francuskie, które akurat miałam w lodówce. 

Do upieczenia 15 szt. ciasteczek potrzebujemy:
• 2 opakowania ciasta francuskiego
• 2 jabłka
• 2 jajka
• 1 łyżka mąki ziemniaczanej
• 1-2 łyżki cukru
• Cukier waniliowy

Wykonanie:
Obrane jabłka zetrzeć na grubych oczkach, dodać cukry i mąkę ziemniaczaną. Jaja roztrzepać w mi-
seczce. Jeden prostokąt posmarować połową jaj, ułożyć 15 porcji jabłek, przykryć drugim płatem 
ciasta i radełkiem wykrawać kwadraty, każdy z nich naciąć nożem i posmarować resztą jajek. Piec 
ok 15 min.

SMACZNEGO! 

Ciasteczka z jabłkiem 

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA    BEATA GROEN
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Pierwsze 10 osób, które prześlą nam e-mailem prawidłowe hasło ułożone z liter
z ponumerowanych pól, otrzymają nagrodę.

EKOGADKA NR 11 - WIOSNA 2020 bezpłatny kwartalnik

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

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

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

Nasze życzenia składamy w szczególności świętującym
w pierwszym kwartale 2020 roku jubileusze:

10-lecie
pracy w KOM-EKO:

Piotr Magryta

20-lecie
pracy w KOM-EKO:

Piotr Kwiecień

25-lecie
pracy w KOM-EKO:

Sylwester Trębacz
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