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Szanowni Czytelnicy!

Niepostrzeżenie zawitało do nas lato. Wraz z nim wraca do Państwa
EKO gadka. Poprzedni, wiosenny numer ze względu na pandemię ukazał
się jedynie w wersji elektronicznej. Ten oddajemy w Państwa ręce również
w formie tradycyjnej.
Czym umilimy Państwu wolne chwile? W barwny i zajmujący sposób
o swoich związkach z Lublinem opowie maestro Bohdan Łazuka. Blask
anegdoty odnajdziemy również we wspomnieniach poświęconych największym polskim sportowcom dwudziestolecia międzywojennego.
W podróżach śladami ekologii zawitamy do Finlandii i dalekiej Kalifornii.
Tropić będziemy jednego z najbarwniejszych polskich ptaków. Mamy dla
Państwa również rzadką relację z pierwszej linii walki z koranawirusem.
Miłej lektury.
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Minione tygodnie to przede wszystkim ogrom codziennej,
efektywnej, choć nie zawsze efektownej pracy,
ale również kilka wartych przypomnienia zdarzeń:
kwiecień
-czerwiec 2020

Trwający stan pandemii wirusa SARS-CoV–2 nie wpłynął na ciągłość

dla mieszkańców Lublina
W dniu 1 czerwca 2020 r. KOM-EKO przedstawiło ekoAPP - darmową aplikację na telefon stworzoną
z myślą o mieszkańcach Lublina oraz wspomożeniu dalszego rozwoju selektywnej zbiórki odpadów.
Aplikacja jest nieocenionym pomocnikiem w codziennych czynnościach domowych:
•

nywali swe obowiązki z dbałością o zachowanie zasad bezpieczeństwa

•

W sposób automatyczny powiadamia użytkownika o zbliżającym się terminie odbioru odpadów;

sanitarno-epidemiologicznego. Wśród pracowników nie odnotowano za-

•

Zawiera wyszukiwarkę odpadów, która po zadania pytania podpowiada do jakiej frakcji należy
dana rzecz i do jakiego worka czy pojemnika należy ją wyrzucić;

•
naszym pracownikom. Waszej pracy nie można wykonać z domu”. To
rzy mimo epidemii każdego dnia z zaangażowaniem wykonują swoje
obowiązki.

Udziela odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z funkcjonowaniem gminnego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;

Na ulicach Lublina pojawiły się billboardy z napisem „Dziękujemy
specjalne podziękowanie spółki KOM-EKO dla jej pracowników, któ-

18 maja
2020

Zawiera prosty w obsłudze harmonogram wywozu wszystkich frakcji odpadów, co pozwala dla
wybranej lokalizacji zaplanować gospodarowanie odpadami;

świadczenia usług przez spółki grupy KOM-EKO. Nasi pracownicy wyko-

chorować na COVID-19.

30 kwietnia
2020

•

Umożliwia zgłoszenia zapotrzebowania na usługę, wysłania zapytania czy bezpośredniego
kontaktu z KOM-EKO;

Zapraszamy do bezpłatnego pobrania aplikacji ekoAPP pod adresem: www.ekoapp.com.pl.
Na stronie znajdziecie Państwo wszystkie niezbędne informacje oraz instrukcję obsługi i instalacji
aplikacji.

Biuro Obsługi Klienta ponownie otworzyło swe podwoje dla klientów.
W czasie największych obostrzeń administracyjnych związanych z pan-

Nowa spółka w grupie
KOM-EKO

demią koronawirusa tj. od 16 marca 2020r. pracownicy biuro utrzymywali ciągłość kontaktu z klientami oraz nieśli swą pomoc drogą telefoniczną i informatyczną.

maj 2020
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ADAM PRZYSTUPA

Podpisanie umowy o współpracy ze Speedway Lublin S.A., w ramach
której KOM-EKO wspierając ekstraligową drużynę żużlowców Motoru
Lublin użycza sprzęt Zakładu Robót Drogowych oraz samochód pole-

Miło nam poinformować, iż w dniu 8 lipca 2020r. powitaliśmy w grupie ka-

waczkę do przygotowania toru na spotkania i treningi zespołu.

1 czerwca 2020

8 lipca 2020

pitałowej KOM-EKO nową spółkę - Lubelską Agencję Ochrony Środowiska S.A.
Premiera ekoAPP - przygotowanej z myślą o mieszkańcach Lublina

LAOŚ to firma, z 24-latnią historią na rynku Lubelskim. Głównym obszarem jej działalności jest

ekoAPP lublinianie otrzymają nie tylko niezbędną wiedzę dotyczącą se-

odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych i budowlanych. Dysponując certyfikowanym la-

gregacji odpadów, ale również praktyczną pomoc w planowaniu domo-

boratorium (od maja 2010 roku laboratorium posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji

wych obowiązków. Aplikacja przypomni o terminie wystawienia pojem-

Certyfikat nr AB 1183) wyposażonym w nowoczesny sprzęt pomiarowo-badawczy i pomocniczy firma

ników i worków z odpadami, podpowie gdzie wyrzucić dany odpad oraz

oferuje akredytowane usługi laboratoryjne i badawcze z zakresu ochrony środowiska oraz pomiaru

wskaże lokalizacje punktów selektywnego zbierania odpadów.

i badań czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy. Spółka oferuje również profesjonalne usługi doradcze w zakresie wykonywania ekspertyz, opracowań i diagnostyk stanu środowiska

KOM-EKO SA zostało większościowym akcjonariuszem w Lubelskiej
Agencji Ochrony Środowiska S.A. (LAOŚ) z siedzibą w Świdniku.

4

(LAOŚ) z siedzibą w Świdniku.

bezpłatnej aplikacji wspomagające gospodarowanie odpadami. Dzięki

naturalnego i środowiska pracy oraz kompleksową obsługę firm w zakresie ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy.

Przedmiotem działalności nowej spółki w grupie kapitałowej KOM-EKO

Transakcja, w wyniku której KOM-EKO S.A. stało się większościowym akcjonariuszem Lubelskiej

jest odbiór i zagospodarowanie odpadów przemysłowych i budowla-

Agencji Ochrony Środowiska S.A. wpisuje się w konsekwentny rozwój grupy kapitałowej KOM-EKO.

nych, usługi doradztwa środowiskowego oraz wykonywane przez certy-

Podobnie jak miało to miejsce w przypadku akwizycji spółek Ekoland, pozwoli wykorzystać synergię

fikowane laboratorium usługi laboratoryjne i badawcze z zakresu ochro-

potencjałów i kompetencji z korzyścią dla wszystkich tworzących ją podmiotów.

ny środowiska.
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MAŁGORZATA POŁOK

K

limat pracy to ważny czynnik, który decyduje o tym, jak czujemy się
w pracy. Dobra atmosfera wpływa na poziom zadowolenia z pracy a także zwiększa
nasze zaangażowanie i efektywność. Zła
atmosfera demotywuje, frustruje a nawet
przyczynia się do rezygnacji z pracy.
Atmosferę tworzą ludzie pracujący w danej organizacji. Konflikty pojawiają się wtedy, kiedy ludzie mają trudność w zaakceptowaniu odmiennego zdania, pojawia się spór,
różnica poglądów i brakuje konstruktywnego

rozstrzygnięcia.
Warto zadać sobie pytanie, dlaczego ludzie zamiast okazywać sobie przychylność
i życzliwość, zamiast w spokoju wysłuchać
opinii i spostrzeżeń, reagują nerwowo, źle
się do siebie odnoszą, czy też obrażają się
na siebie.
Jeśli mamy do wyboru pracę w dobrej
i spokojnej atmosferze lub pracę pełną napięcia i nieprzyjemnych relacji z koleżankami i kolegami z pracy, większość z nas
wybierze tę pierwszą opcję. Dobre relacje

podkreślić, że sposób w jaki się zachowamy, słowa, które wypowiemy mają ogromny wpływ na zachowania i odczucia innych
ludzi.
Warto więc od czasu do czasu zastanowić się i wyciągnąć wnioski ze swoich dotychczasowych zachowań. Jeśli nasze słowa
wzbudziły w kimś smutek, jeśli nasze zachowanie wywołało czyjąś złość, potrzebna
jest refleksja. Kiedy jednak to my czujemy się źle traktowani a czyjeś zachowanie
wywołuje w nas negatywne emocje, warto
to wyrazić i dać innym szansę na refleksję
i zmianę zachowania.
Wystarczy, że każdy z nas da coś pozytywnego od siebie: okaże innym szacunek,
zrozumienie i otwartość a relacje w pracy
staną się zdrowe i wartościowe.
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DOBRE RELACJE
W PRACY

w pracy wybieramy jako jedną z cenniejszych wartości oraz czynnik wpływający na
poziom satysfakcji zawodowej.
Dlaczego jednak utrzymywanie dobrych
relacji, pomimo dobrych chęci nie zawsze
wychodzi?
Po pierwsze ludziom brakuje wzajemnego zrozumienia. Część z nas posiada zdolność odczuwania emocji oraz zachowań innych ludzi a także umiejętność spojrzenia
z czyjejś perspektywy. Ta zdolność to empatia. Niektórzy ludzie mają niezwykłą łatwość dostrzegania i rozumienia problemów
innych ludzi. Empatia ułatwia nawiązywanie
i utrzymywanie głębokich relacji międzyludzkich, dlatego warto ją w sobie rozwijać.
Wystarczy zauważyć drugiego człowieka
i spojrzeć na niego jako na kogoś, kto różni
się od nas. Jest takie mądre powiedzenie:
„nie mierz ludzi swoją miarą”. Każdy bowiem
posiada inne doświadczenie życiowe oraz
zawodowe, odmienną sytuację rodzinną czy
materialną, inną osobowość, wychowanie
oraz własny system wartości. Inne priorytety będzie posiadała matka czy ojciec trójki
dzieci, inne student a inne osoba samotna.
Inaczej w pracy zachowa się ekstrawertyk
nastawiony na kontakty z ludźmi a inaczej
introwertyk skoncentrowany na zadaniach.
Dlatego zanim ocenisz i skrytykujesz swoją
koleżankę czy kolegę z pracy, zastanów się
kim jest, bo na pewno nie jest Tobą. Pomyśl
co czuje ta druga osoba i co może być ważne dla niej.
Okazywanie zrozumienia to pierwszy krok
do budowania pozytywnych i wspierających
relacji. Drugi ważny element, to posiadane przez nas umiejętności komunikacyjne.
Formułowanie jasnych wypowiedzi, uważne
słuchanie, zadawanie wartościowych pytań
oraz wyrażanie swoich spostrzeżeń czy opinii. To tylko niektóre umiejętności, które
znacząco poprawiają komunikację. Warto
więc poświęcić czas na to, aby je rozwijać.
Jak wyrazić swoje niezadowolenie? Jak
zwrócić uwagę koleżance na niewłaściwe
zachowanie i jej nie obrazić? Jak powiedzieć
innym, że coś nam się nie podoba? Jak informować otoczenie o swoich potrzebach,
oczekiwaniach, emocjach i czy w ogóle warto to robić? To dylematy wielu ludzi. Należy

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 marketingu, 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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O pracy strażaka ochotnika rozmawiamy z Tomaszem Wardą,
na co dzień operatorem pojazdów w Zakładzie Zagospodarowania
Odpadów.

Niemal każdemu chłopcu w dzieciństwie

na telefon drogą radiową włącza się syrena.

przez głowę przebiega myśl, by zostać stra-

Biegniemy do remizy (mamy piękną zabytkową

żakiem. W Pana przypadku ów pomysł się

strażnicę z 1932r.), ubieramy się i wyjeżdża-

ziścił. Jak do tego doszło?

my na akcję. Od 2003r. nasza jednostka jest

Strażakiem ochotnikiem jestem od 1996 roku.

włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-

Skąd pomysł? Pochodzę ze wsi Żuków w gminie

Gaśniczego. Stanowisko kierowania ma informa-

Krzczonów. Większość budynków było kiedyś

cje jakim dysponujemy sprzętem i w razie po-

drewnianych, niektóre kryte strzechą. Z dzieciń-

trzeby wysyła nas do akcji.

stwa pamiętam częste pożary i akcje strażaków. Pamiętam też, jak ludzie bali
się tych płonących strzech. Ogień
łatwo mógł przenieść się na
inne zabudowania. W moim

zakładacie ruszając do pożaru.
Zapewnia

bezpieczeństwo,

ale też swoje waży.
Cały zestaw, z hełmem,
aparatem

człowiek za mocno się nie

i butlami waży około 30 kg,

wystraszył, bo od 16 roku

więc jest co nosić. W takim

życia jestem w ochotniczej

stroju pracujemy, w nim też

oddechowym

straży pożarnej w moim ro-

jesteśmy szkoleni. Podczas

dzinnym Żukowie.

szkolenia m.in. schodzimy

Pamięta

Pan

swój

Pamiętam. To było 13 kwietnia 1996r. Przyjąłem się do straży
w marcu, a w kwietniu byłem pierwszy raz

FOTO: Redakcja

Spoglądam na strój bojowy, który

przypadku, widać, za młodu

pierwszy wyjazd do pożaru?

do piwnicy, w której jest zrobiona ciemnia i musimy pośród
porozrzucanych przeszkód, mebli itp. odnaleźć i wynieść ważącego
około 100 kg manekina. Do pomieszczeń

u pożaru. Paliła się stodoła w sąsiedniej gminie

wchodzi się we dwóch, tak by jeden strażak ase-

Rybczewice.

kurował drugiego. Zawsze musi być asekuracja.

Jesteście strażakami ochotnikami, któ-

Wyposażeni jesteśmy też w czujniki bezruchu,

rzy na co dzień mają swoją pracę. Jak wy-

które włączają się po 30 sekundach i wysyłają

gląda powiadomienie o akcji?

sygnał dźwiękowy. W takiej sytuacji gdy nie ma

Powiadomienie o tym co i gdzie się wydarzyło dostajemy na telefon przy pomocy wiadomości SMS. Automatycznie z powiadomieniem

EKOGADKA NR 12 - LATO 2020

Pod znakiem
św. Floriana

NASZE PASJE

łączności radiowej i nie wiadomo co się dzieje
z ratownikiem wpuszcza się drugą ekipę.
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strażackich. Jesteśmy obecni na uroczystościach

Bywa różnie, ale w skali roku naliczylibyśmy

państwowych czy podczas dożynek. Co roku, od

40-50 wyjazdów. Działamy na terenie gminy, ale

Wielkiego Piątku do Wielkiej Niedzieli trzyma-

mamy i wezwania do gmin sąsiadujących. Do

my wartę przy Grobie Pańskim. Wiadomo, nie

pożarów jeździ się coraz mniej. W większości to

w stroju bojowym ale wyjściowym.

są różne zdarzenia drogowe, wypadki, pomoc

Można powiedzieć, iż jest Pan podwój-

w usuwaniu szkód po wichurach, najczęściej wy-

nym strażakiem ochotnikiem, bo swoim do-

wrotach drzew, interwencje w związku z wypa-

świadczeniem wspiera Pan również powo-

laniem traw czy ścierni po żniwach. Mamy też

łaną w 2018 roku Ochotniczą Straż Pożarną

wyszkolonych ludzi do osadzania helikoptera

Zakładu Odzysku i Recyklingu KOM-EKO.

w razie wypadku, gdy wzywane jest pogotowie
lotnicze.
Najtrudniejsze akcje w jakich brał Pan
udział?
Bodajże w 2008r. musieliśmy się zmierzyć

Myślałyśmy
– fajnie byłoby tu
pracować…

Było to dla mnie oczywiste. Na takim zakładzie jak nasz powinna istnieć wyposażona w odpowiedni sprzęt ochotnicza straż pożarna.
Przynależność do ochotniczej straży pożarnej to…?

u nas na wsi z podpalaczem. Pamiętam o 7:30,

Chyba nazwałbym to pasją. Jest też satysfak-

może 7:40, dostaliśmy powiadomienie i została

cja, że można pomóc, zwłaszcza, że społeczeń-

włączona syrena. To był normalny dzień pracy,

stwo na wsi się starzeje. Młodzi pouciekali do

każdy miał swoje zajęcia, jak to na wsi. Kiedy

miast i za granicę. Więc jeśli jest potrzeba po-

przybiegłem do strażnicy by wyprowadzić samo-

magamy, także podczas tzw. akcji posesja, kiedy

chód bojowy, okazało się że jest nas tylko trzech.

odwiedzamy gospodarstwa i doradzamy pod ką-

Nie bardzo było komu gasić, ale zanim przyje-

tem bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Trzeba

czony

chały posiłki z Państwowej Straży Pożarnej, już

myśleć o innych. Także o kolegach podczas akcji,

nie

częściowo ogarnęliśmy pożar. Wtedy jednak

by nikomu nic się nie stało. Do nieszczęścia wy-

jubileuszy. To zrozumia-

okazało się, że podpalacz poszedł w inne miej-

starczy chwila nieuwagi.

łe. Szkoda jednak by nam

T

en

szczegól-

zakład w ramach stu-

ny,

nazna-

denckiej wycieczki, dziś

rok

zaś pracują w KOM-EKO

fetowaniu

rozwikłując zagadki Bazy

pandemią

sprzyja

Danych o Odpadach.
Izabela

Nowosad:

„Studiowałyśmy

inżynierię

sce i podpalił w sumie w sąsiedztwie pięć budyn-

umykały, bo oto niepostrze-

ków. To był wyjątkowo ciężki pożar. Brakowało

żenie mija nam 10 lat funk-

wody i pamiętam, dowożono ją cysterną. Innym

cjonowania

razem, dwa lata temu, w Kosarzewie, paliła się

nego w Zakładzie Zagospodarowania

sterta ze świeżo zebraną słomą w dużych be-

Odpadów KOM-EKO. Jego budowa była współfi-

skich w zakresie gospodarki odpadami funkcjo-

lach. Tylko co gospodarz zdążył zwieźć ją z pola

nansowana przez NFOŚiGW a celem upowszech-

nuje tam chyba od niedawna. Zainteresowanie

i o godz. 0:30 zaczęło się palić.

nienie wzorcowych rozwiązań w zakresie selek-

tematyką odpadów, to w dużej mierze zasługa

tywnego zbierania odpadów.

pani dr hab. Grażyny Żukowskiej, która z taką

Ktoś zaprószył ogień. Pilnowaliśmy mienia

centrum

środowiska na Uniwersytecie
Przyrodniczym

edukacyj-

w

Lublinie.

Specjalizacja na studiach magister-

dookoła, część słomy się wypaliła, przelaliśmy

Działalność centrum uroczyście zainaugu-

pasją i zacięciem o nich opowiadała. Na wyciecz-

to wodą. Akcja skończyła się o 6:30 nad ranem

rowano 27 października 2010r. w lubelskim

kę do KOM-EKO zabrała nas na drugim, albo

i wtedy… przyszedł deszcz. Tak bywa.

Trybunale

trzecim roku”.

Koronnym.

Inauguracji

towarzy-

A najdziwniejsza historia?

szyło podpisanie umowy z czterema lubelski-

Agnieszka Krysa: „To prawda. Pani doktor,

Ratowaliśmy kota, który wpadł do kanału

mi uczelniami (Katolicki Uniwersytet Lubelski,

bardzo ambicjonalnie podchodziła do tematu od-

wentylacyjnego. Zadzwoniła pani, że kot wszedł

Politechnika Lubelska, Uniwersytet Przyrodniczy,

padów. Ważną częścią tej wiedzy była kwestia

na dach, z dachu na komin i wpadł w kanał

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej) o udo-

RIPOK, więc wizyta w KOM-EKO wydawała się

wentylacyjny. Trudno było się do niego dostać.

stępnieniu centrum studentom i pracownikom

tego naturalną konsekwencją”.

Walczyliśmy z półtorej godziny. Innym razem wy-

naukowym. Od tej chwili co roku goszczą w

Pytam więc o wrażenia z tamtej pierwszej

ciągaliśmy kota, który wpadł do studni. Z dzikimi

Zakładzie przy ul. Metalurgicznej setki odwie-

wizyty w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów

zwierzętami mamy natomiast często do czynie-

dzających. Każdej wiosny i jesieni naszej opo-

KOM-EKO przy ul. Metalurgicznej.

nie podczas wypadków drogowych.

wieści o odpadach, ich segregacji i recyklingu

Izabela Nowosad: „Z tej pierwszej wizy-

wysłuchują przedszkolaki, uczniowie szkół, stu-

ty do tej pory pamiętam organizację pracy na

denci a nawet samorządowcy.

hali głównej, gdzie można było przekonać się,

to jednak nie tylko chwile pełne trudu
i niebezpieczeństw?
Oczywiście, jest ciężka praca, ale bywa też
wesoło. Mamy swoje święto – 4 maja na św.
Floriana. Co roku uczestniczymy w zawodach

FOTO: Redakcja

Służba w Ochotniczej Straży Pożarnej

10

EKOGADKA NR 12 - LATO 2020

Jak często wyjeżdżacie do pożaru?

Dziesięć lat, tysiące gości, setki godzin, dzie-

iż faktycznie prowadzona jest selekcja odpa-

siątki pytań i odpowiedzi. Wreszcie szczególne

dów. Widzieliśmy jak segregowana jest tektura,

świadectwo tego edukacyjnego pomysłu – ab-

jak wybierane są plastiki. Mogliśmy się przeko-

solwentki, które jeszcze niedawno przemierzały

nać, że nie jest prawdą to, co czasami mówią

11
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Izabela Nowosad: „Czy było zderzenie wy-

śmieciarki i nic się z nimi dalej już nie dzieje.

obrażeń z rzeczywistością? Za wiele sobie nie

Ja osobiście byłam też zauroczona kompostow-

wyobrażałam. Przyszłam pozytywnie nastawio-

nią. Interesowały mnie zachodzące tam procesy.

na. Cieszyłam się, że będę pracować w wyuczo-

Pamiętam odpady zielone kompostowane w pry-

nym zawodzie”.

zmach. Obserwowaliśmy, jak przejeżdża przez

Agnieszka Krysa: „Mam fotograficzną pa-

nie przerzucarka (dziś wiem, że chłopaki nazy-

mięć, pamiętam więc, że gdy przyszłam tu do

wają ją „Rudy”), jak rozrywane są worki, formo-

pracy dostrzegłam, jak wiele od czasu naszej

wane pryzmy. Pracowały biofiltry przy kompo-

wycieczki na studiach się zmieniło. Jednocześnie

stowni dynamicznej. Dużo się działo”.

zaś było mi łatwiej, gdy przyszło mi kierować

Agnieszka Krysa: „Przede wszystkim zapamiętałam kompostownię, bo tam spędziliśmy
najwięcej czasu. Wysłuchaliśmy o niej chyba naj-

zważony pojazd na konkretną instalację”.
Jaki jest więc sens takich wizyt?
Agnieszka Krysa: „Zajęcia terenowe mają
dla studenta bardzo duże znaczenie. Możliwość

dłuższej opowieści”.
wtedy

obserwacji jak coś działa, funkcjonuje, to coś zu-

przemknęła im przez głowę myśl, iż może kiedyś

pełnie innego niż sucha teoria. Jak już mówiłam,

znajdą tu pracę. Na licach pojawia się uśmiech

mam pamięć fotograficzną, więc gdy coś zobaczę

i wiem, że jestem bliski prawdy.

łatwiej jest mi to zrozumieć i przyswoić”.

Korci

mnie

by

zapytać,

czy

już

odwie-

Izabela Nowosad: „Przyjeżdżając do KOM-

dzin w KOM-EKO bardzo nam się podobało.

EKO zobaczyliśmy szereg rzeczy, które poszerzy-

Myślałyśmy: super, czad! Rozmawiałyśmy, że

ły naszą wiedzę. Jednak, gdy się coś zobaczy na

fajnie byłoby tu pracować. W międzyczasie my-

własne oczy, inaczej rozumie się to, co się czyta

ślałam o pracy w Bogdance, bo tam też byli-

czy uczy do egzaminu. Zobaczyłam pryzmy kom-

śmy z wizytą, ale pracę magisterską pisałam

postowe i już łatwiej mi było na studiach zro-

już o odpadach. Jej tematem było wykorzysta-

zumieć czym jest kompostowanie. Zobaczyłam

nie energetyczne odpadów. Koncentrowałam się

biofiltr i już wiedziałam, o czym mówi się na wy-

bardziej na biogazowniach, ale gdy trafiłam do

kładzie. Poza tym, myślę, że tego typu wizyty,

KOM-EKO cieszyłam się, że mogę wykorzystać

kierunkowały nas pod kątem tego, co chcemy

część swoje wiedzy – jest RDF, coś się dzieje na

dalej w życiu robić, w czym się widzimy, co nas

kompostowni”.

interesuje. Na początku studiów spotykaliśmy się

Izabela
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ludzie, że wszystkie odpady trafiają do jednej

Nowosad:

„Podczas

Agnieszka Krysa: „Po pierwszej inżynier-

tylko z suchą teorią. Wracając jeszcze do począt-

skiej części studiów, gdy na studiach magister-

ków pracy w KOM-EKO – pamiętam jak kierow-

skich przyszło nam wybierać specjalizację, wiele

nik Dominik Śledź zawiózł mnie do zakładu przy

osób zdecydowało się na gospodarkę odpadami.

Metalurgicznej, bym zapoznała się z jego pracą.

Stwierdziliśmy, że w tym sektorze jest chyba za-

Patrzyłam i mówiłam sobie „znam to ze studiów”.

potrzebowanie na pracowników. Po tej wizycie

Ludzie często mówią, że wiedza ze studiów nie

zawsze śmiałyśmy się, że będziemy pracować

przydaje się w życiu, a tu, dzięki takim wizytom

w KOM-EKO, ale tak naprawdę nie sądziłam, że

terenowym, okazuje się, że nie do końca jest to

to się wydarzy”.

prawda”.

Izabela Nowosad: „To prawda. W moim
przypadku trafiłam na inżynierię środowiska, by
łączyć pasję przyrodniczą z zacięciem inżyniersko-matematycznym. Z czasem wyszłam z założenia, że gospodarka odpadami jest najbardziej
praktyczna i daje, w porównaniu z innymi spepracy”.
A jednak ziściło się to, co było przedmiotem

12

nieśmiałego żartu. Co czuły, kiedy rozpoczynały
pracę?

FOTO: Redakcja

cjalizacjami najszerszą możliwość poszukiwania
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MAŁGORZATA GAJKO, ARLETTA POSŁUSZNY

Czy praca zdalna może być powierzona niezależnie od warunków mieszkaniowych, rodzinnych. Co w sytuacji, gdy w miejscu zamieszkania w ocenie pracownika praca nie może
być świadczona ze względu na warunki i stosunki panujące w domu?
Przepisy ustawy nie odwołują się do warunków mieszkaniowych lub rodzinnych pracownika przy

PRACA ZDALNA
– wyjaśnienia PIP
Poniżej publikujemy odpowiedzi Państwowej Inspekcji Pracy na najczęściej zadawane pytania związane z powierzeniem pracownikowi pracy
zdalnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19:

polecaniu pracy zdalnej. Jednak w przypadku zgłoszenia przez pracownika braku możliwości świadczenia pracy w miejscu zamieszkania, pracodawca powinien wyznaczyć pracownikowi inne miejsce
wykonywania pracy zdalnej.
Czy polecenie dotyczące pracy zdalnej musi zawierać uzasadnienie?
Ustawa nie przewiduje obowiązku uzasadniania polecenia pracy zdalnej. Stanowi natomiast,

EKOGADKA NR 12 - LATO 2020

WIEDZY NIGDY ZA WIELE

że pracodawca może polecić pracownikowi pracę zdalną tylko w celu przeciwdziałania COVID-19.
Polecając pracownikowi pracę zdalną pracodawca powinien więc działać w ww. celu.
Czy są konkretne okoliczności (np. zachorowania w okolicy, regionie gdzie ma siedzibę pracodawca) upoważniające pracodawcę do stosowania pracy zdalnej? Czy wystarczy
jego przeświadczenie i doświadczenie życiowe?
W rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,... za „przeciwdziałanie COVID-19” rozumie się wszelkie czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu

W jakiej formie pracodawca ma powierzyć pracownikowi pracę zdalną

- ustna, czy

pisemna?
Ustawa nie wskazuje formy polecenia pracy zdalnej. W konsekwencji należałoby uznać, że takie

się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby. Zatem przesłanki polecenia pracownikowi pracy
zdalnej są szerokie i w praktyce każdy pracodawca, choćby ze względu na profilaktykę, może polecić
pracownikom pracę zdalną.

polecenie może zostać wydane w dowolnej formie, również ustnie. W interesie obu stron stosunku
pracy (pracownika i pracodawcy) byłoby jednak potwierdzenie faktu polecenia pracy zdalnej (np.
pismo skierowane do pracownika, służbowy e-mail).

Czy pracodawca może polecić wykonywanie pracy zdalnej w innym miejscu niż dom
pracownika?
Zgodnie z art. 3 ustawy w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracowniko-

Na jak długi okres praca zdalna może być powierzona?

wi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałe-

Ustawa nie określa maksymalnego okresu wykonywania pracy zdalnej. Decyzja w tym zakre-

go wykonywania (praca zdalna). Takie brzmienie przepisu wskazuje, że pracodawca może powierzyć

sie należy do pracodawcy – może to być czas oznaczony, jednakże uzasadniony przeciwdziałaniem

wykonywanie pracy zdalnej także w innym miejscu niż dom pracownika.

COVID-19. Jednocześnie należy wskazać, że art. 3 ustawy utraci moc po upływie 180 dni od dnia
wejścia w życie ustawy. Wydaje się zatem, że czas, na jaki pracodawca może polecić pracownikowi
wykonywanie pracy zdalnej, nie może wykraczać poza ww. okres.

Jakie są uprawnienia pracownika w razie zamknięcia zakładu pracy lub niemożności
wykonywania pracy zdalnej z powodu COVID-19?
W przypadku, gdy pracodawca będzie musiał zamknąć swój zakład pracy albo jego część, bądź

Czy pierwotnie określony czas świadczenia pracy zdalnej może być skracany lub
wydłużany?
Ustawa nie zawiera żadnych ograniczeń w tym zakresie, należy zatem uznać, że dopuszczalne jest
zarówno skrócenie jak i wydłużenie okresu świadczenia pracy zdalnej na czas oznaczony i uzasadniony przeciwdziałaniem COVID-19.

gdy nie ma możliwości polecenia pracownikowi wykonywania pracy zdalnej zastosowanie znajdzie
art. 81 § 1 Kodeksu pracy.
Z przepisu tego wynika, że pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej
wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy przysługuje wynagrodzenie:
•

wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną
(dotyczy to pracowników wynagradzanych w stałej stawce godzinowej, np. 20 zł za godzi-

Czy pracownik może zakwestionować polecenie dotyczące pracy zdalnej?

nę lub w stałej stawce miesięcznej, np. 4 tys. zł miesięcznie - ci pracownicy także w czasie

Obowiązkiem pracownika jest stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli

przestoju otrzymają te stawki wynagrodzenia),

nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę (art. 100 § 1 k.p.). Dotyczy to także
polecenia pracy zdalnej.

•

jeżeli ww. składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania - pracownikowi przysługuje 60% wynagrodzenia (dotyczy to m.in. pracowników,
którzy otrzymują wynagrodzenie akordowe lub prowizyjne, tj. wynagrodzenie określone jako

Czy odmowa świadczenia pracy zdalnej jest podstawą do pociągnięcia pracownika do
odpowiedzialności (kara porządkowa)?
Odmowa wykonania polecenia pracodawcy, o ile nie jest ono sprzeczne z prawem lub umową
o pracę, może skutkować nałożeniem na pracownika kary porządkowej. Zgodnie z art. 108 § 1 k.p.
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stawka za ilość wytworzonych produktów bądź określony % przychodu/dochodu/zysku).
W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego
wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.
Należy bowiem uznać, że konieczność zamknięcia zakładu pracy w celu przeciwdziałania COVID-19

pracodawca może stosować karę upomnienia lub nagany za nieprzestrzeganie przez pracownika

będzie przyczyną dotyczącą pracodawcy - mimo, że będzie to przyczyna niezawiniona przez praco-

ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, jak również przepisów bezpieczeństwa i higieny

dawcę (podobnie jak odcięcie prądu w mieście w tym również w zakładzie pracy co uniemożliwia

pracy.

pracę, powódź która zalała zakład pracy itp.).
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mieszkańcy otrzymali w wersji papierowej i jaki

Ja sam często szukałem informacji, do jakiego

jest dostępny na stronie internetowej. Później

pojemnika wrzucić jaki odpad. Tych informacji

stwierdziliśmy, że byłoby fajnie, gdyby użytkow-

brakowało, a czasem były sprzeczne. Co praw-

nik logując się do aplikacji, od razu miał na głów-

da w całej Polsce obowiązuje jeden model selek-

nym ekranie informację o najbliższym terminie

tywnej zbiórki odpadów, ale informacje o tym co

wywozu. Chcieliśmy, by nie musiał przeszuki-

można wrzucać do poszczególnych pojemników

wać aplikacji, wskazywać frakcji czy kalendarza.

w różnych miastach były niespójne. Brakowało

Oczywiście nie zalewamy go potokiem informacji

mi w telefonie takiego narzędzia, dzięki które-

dotyczących całego roku. Za każdym razem zapo-

mu nie musiałbym za każdym razem, gdy mam

znajemy użytkownika z najbliższymi terminami

wątpliwości co do odpadów otwierać internetu

wywozów dla wszystkich frakcji, dla danej loka-

i przeszukiwać go w poszukiwaniu odpowiedzi.

lizacji, w horyzoncie najbliższych dwóch tygodni.

Nie było takiej aplikacji, która gromadziłaby te

W kolejnym kroku pomyśleliśmy, by sama apli-

informacje w jednym miejscu i zapewniała do

kacja wysyłała użytkownikowi informację, kiedy

nich szybki dostęp. Początkowo wydawało nam

czeka go odbiór odpadów. W efekcie nie trzeba

się, iż wystarczy informacja o tym jakiego ro-

sprawdzać harmonogramu, tylko otrzymujemy

dzaju odpady wrzucamy do każdego pojemnika,

tzw. powiadomienie PUSH. Umożliwiliśmy rów-

natomiast później stwierdziliśmy, że ludzie będą

nież użytkownikowi dodanie innych adresów

zainteresowani

O kulisach powstania aplikacji ekoAPP opowiada

najbliższych,

dziców czy dziadków.

poszukiwaniu długiej li-

Nie wszyscy pamiętają,

sty odpadów.

gdzie jest ich harmo-

Stąd

pomysł

w spółkach grupy KOM-EKO.

na

mógł

na

wy-

pojemniki.

wszystkich

Tak,

Oczywiście

cały

czas nasi klienci mieli moż-

jego

a nie wertowaniem w jej

wyszukiwarkę?

pandemii

do

i konkretną odpowiedzią

Grzegorz Chwiłka odpowiedzialny za sferę IT

Okres

należących

szybką

stąd

na

np.

ro-

nogram i zdarza się, że
dzieci czy wnuki dzwonią

pomysł

by

przypomnieć

wyszukiwar-

o zbliżającym się ter-

kę odpadów. Zadajemy

minie odbioru śmieci,

pytanie o dany odpad

a czasem nawet jadą by

i

szybką

wystawić worki czy po-

i konkretną odpowiedź.

jemniki. W tym wzglę-

Aplikację kierujemy do

dzie ekoAPP to duża

mieszkańców

pomoc.

naszą

uzyskujemy

Lublina,

Dzień

wcze-

podniesienie

poziomu

liwość telefonicznego kon-

więc dołożyliśmy starań

śniej dostajemy infor-

kompetencji

informa-

taktu z firmą oraz przy po-

by ta informacja była

macje o dniu wywozu

chciał,

mocy strony internetowej.

spójna

obowiązują-

i możemy powiedzieć

iż właśnie w tym cza-

W tych pierwszych tygo-

cym w Lublinie mode-

najbliższym „Jutro jest

dniach zmagań z korona-

lem segregacji odpadów.

termin odbioru frakcji

Oczywiście

bio. Pamiętaj o wysta-

tycznych.

Traf

sie KOM-EKO ofiarowało

lublinianom

wspomagającą

aplikację

wirusem nie było wiadomo,

segregację

Pracę

nad

ekoAPP

rozpoczęli-

aplikacja

jakie będą decyzję co do postę-

ekoAPP będzie cały czas się rozwijać, więc jeśli

powania z odpadami czy w zakre-

ktoś nie znajdzie odpowiedzi na zadane pytanie,

sie sposobu prowadzenia selektywnej

liczymy, że do nas napisze a my uzupełnimy wy-

zbiórki odpadów, więc nasza aplikacja miała

szukiwarkę, tak by znalazło się w nich całe spek-

odpadów.
śmy już na przełomie pierwszego i dru-

z

giego kwartału ubiegłego roku. Planowaliśmy

być dodatkowym medium, przy pomocy którego

ją wypuścić dopiero na koniec 2020 roku, ale

moglibyśmy szybko przekazywać informacje.

EKOGADKA NR 12 - LATO 2020

ekoAPP
dla lublinian

selektywna zbiórka jest bardziej zaawansowana.

trum odpadów.

wieniu worka. Zrób to proszę od razu”.
Aplikacja eko APP ma też charakter
interaktywny…
Poprzez ekoAPP możemy mieć bezpośredni
kontakt z firmą odbierającą odpady. Za aplikacji

Dużym atutem aplikacji jest również

możemy bezpośrednio zadzwonić do biuro obsłu-

czas pandemii zmusił nas do przyśpieszenia

Gospodarowanie odpadami to nieodzow-

możliwość szybkiego sprawdzenia harmo-

gi klienta, bez potrzeby przeszukiwania w tym

prac. W okresie, kiedy klienci nie mogli zjawić

na cześć naszych domowych obowiązków,

nogramu wywozów i przygotowania się do

celu internetu. Do ekoAPP przenieśliśmy również

się osobiście w naszym biurze obsługi klienta,

więc to chyba udany pomysł, aby nas w tym

odbioru odpadów.

ze strony internetowej KOM-EKO zestaw formu-

a nie wiedzieliśmy jak długo potrwa taka sytu-

wspomóc?

Również w tym względzie aplikacja ewolu-

larzy zamówień: worków, pojemników, dodat-

acja, chcieliśmy dać im swobodę kontaktu, moż-

Dziś każdy z nas chce być „eko”. Chcemy

owała. Na samym początku chcieliśmy po pro-

kowych usług itp. Skorzystanie z nich poprzez

liwość zgłaszania zapotrzebowania na worki czy

segregować odpady, równać do krajów, gdzie

stu przenieść do aplikacji harmonogram jaki

aplikację w telefonie jest prostsze, bo część
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wej użytkownik musiał wpisać samodzielnie, jak

chanizm przypomnień. W instrukcji znalazł się

lokalizacja czy dane kontaktowe, ekoAPP uzupeł-

opis wszystkich elementów aplikacji.

nia automatycznie. Taka aplikacja jest również
narzędziem, przy pomocy którego możemy np.

Go Green
do Vuores

Stworzenie takiej aplikacji wymagało zapewne wiele pracy…

informować o zmianach w świadczonej usłudze

Rzeczywiście włożyliśmy w ten projekt wie-

czy zaprosić mieszkańców Lublina do wspólnych

le trudu, ale i przyniósł nam on wiele satysfak-

ekologicznych inicjatyw. Dziś niemal każdy ko-

cji. Na etapie przygotowania merytorycznego

rzysta z telefonu komórkowego.

funkcjonalności aplikacji oraz jej testów było

Jako osoba bezpośrednio zaangażowana

zaangażowanych wielu pracowników KOM-EKO

w projekt jesteś zapewne odbiorcą pierw-

(m.in. z Biura Obsługi Klienta i Zakładu Wywozu

szych opinii użytkowników…

Odpadów), którym jako osoba koordynująca

Odbiór aplikacji jest pozytywny. Zgodnie

zadanie bardzo dziękuję. Ważna była również

z naszymi zamysłami ekoAPP przyjmowana jest

bieżąca współpraca z firmą programistyczną

jako użyteczne i proste narzędzie. Pojawiają się

z Rzeszowa, która podeszła z dużym zrozumie-

pytania, czy jej funkcjonalność będzie rozsze-

niem do naszego pomysłu. Bardzo dużo rozma-

rzona na inne rejony Lublina, obsługiwane przez

wialiśmy, bo by projekt się powiódł, oni również

inne podmioty odbierające odpady. W takich sy-

musieli poznać i zrozumieć zasady gospoda-

tuacjach informuję, iż w pierwszej fazie aplikacja

rowania odpadami. Chcieliśmy, by mieszkańcy

jest wdrażana na sektorach obsługiwanych przez

korzystając z ekoAPP otrzymali pełną i rzetelną

KOM-EKO i Ekoland. W kolejnym kroku chcieli-

informację. Mam wrażenie, że tą wspólną pracę

byśmy rozszerzyć jej zasięg, ale to zależy czy

i zaangażowanie widać w aplikacji.

firmy będą chciały wejść w tym zakresie z nami

FOTO: Autorka.
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jak sprawdzić harmonogramy czy ustawić me-
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informacji, które w przypadku strony interneto-

Kilka kilometrów na południowy wschód od Tampere
zaplanowano osiedle poddane zasadom natury i ekologii.

w kooperację.
Podkreślmy, iż ekoAPP jest aplikacją

dr inż. MAŁGORZATA CIOSMAK

darmową.
Aplikacja jest darmowa i można ją pobrać za-

- Politechnika Lubelska, Stowarzyszenie EkoLubelszczyzna

równo ze sklepu App Store, jak i Google Play,
Wystarczy wpisać nazwę ekoAPP. W aplikacji
trzeba się zarejestrować. Jest to konieczne, by
użytkownik mógł korzystać ze wszystkich funkcjonalności, które zaszyliśmy w aplikacji. Bez
podania m.in. adresu zamieszkania nie będzie

9 lutego 2015 roku wylądowaliśmy na lot-

możliwe wyświetlenie właściwego harmonogra-

nisku w Tampere - Pirkkala, po przesiadce

mu wywozu i terminarza na głównym ekranie,

w Helsinkach. Wylot związany był z projektem

i co najważniejsze ustawienie związanych z nimi
powiadomień PUSH. Aplikacja nie spełniałaby
swoich podstawowych funkcjonalności. Dlatego
tak ważne jest by prawidłowo, krok po kroku
przeprowadzić rejestrację.
W tej czynności wspiera lublinian specjalna strona internetowa…
Mimo, iż w naszej ocenie ekoAPP jest aplika-
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pobierz bezpłatnie!
Zapraszamy do bezpłatnego pobrania aplika-

Go Green Across Europe, jaki realizowało stowarzyszenie EkoLubelszczyzna. Był już Berlin
w Niemczech, Sólheimar w Islandii, a teraz fińskie
Tampere, z jego proekologiczną aktywnością.

cji ekoAPP pod adresem: www.ekoapp.com.pl.

Z lotniska do samego miasta było jesz-

Na stronie znajdziecie Państwo wszystkie nie-

cze 15 kilometrów, które pokonaliśmy busem.

zbędne informacje oraz instrukcję obsługi i in-

Hotel CUMULUS, w ścisłym centrum miasta,

stalacji aplikacji.

nie zachwycał wprawdzie architekturą, ale miał

cją bardzo intuicyjną i przyjazną przygotowali-

wszystko, co gościom potrzebne, nawet saunę,

śmy stronę internetową www.ekoapp.com.pl,

taką prawdziwą fińską, jak by nie było. Dotarcie

która nie tylko mówi o jej najważniejszych funk-

do celu trwało z Lublina cały dzień, krótki o tej

cjonalnościach, ale przede wszystkim zawiera

porze roku, więc nasze apetyty były gigantyczne.

czytelną instrukcję jej użytkowania. Krok po kro-

Następnego dnia w programie mieliśmy oprócz

ku, przy pomocy licznych ilustracji przeprowa-

zwiedzania miasta, spotkanie z jego władzami.

dza przez proces rejestracji, pokazuje jak działa

Akurat trafiliśmy na posiedzenie Rady Miasta

wyszukiwarka, jak dodać dodatkowe lokalizacje,

i w kuluarach była możliwość zapytania radnych
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o interesujące nas sprawy. Zasiedliśmy nawet na

na południowy wschód od Tampere zaplanowano

kod. Kiedy znajdujący się pod wrzutnią zasobnik

ich miejscach w sali obrad ozdobionej mozaiką

całkowicie poddane zasadom natury i ekologii.

wypełni się danym rodzajem odpadów, automa-

przeniesioną z pawilonu wystawy światowej

Nazwano je Vuores. Śmiało można powiedzieć,

tycznie są one pneumatycznie przenoszone do

EXPO w 2014 roku. Nasi gospodarze, w szczegól-

że stanowi to formę miasta w mieście. Oddalone

centralnego punktu i wpadają do odpowiedniego

ności stale nam towarzysząca pani, w multime-

od centrum, dodatkowo jest otoczone lasem.

kontenera. Stamtąd pojazdy specjalne wywożą

dialnej prezentacji chwalili się proekologicznymi

Wprawdzie pora roku, w której tam byliśmy to

odpady, zastępując zapełniony kontener pustym.

i gospodarczymi osiągnięciami nie tylko miasta

zima i temperatura około -15oC nie napawa-

W skupisku wolno stojących domów, wrzutnie są

Tampere, ale i całej Finlandii, w rodzimym języku

ła optymizmem, a nasze nosy czerwieniały od

na zewnątrz, ale istnieje możliwość ich montażu

nazywanej Suomi.

mrozu, jednak wiele ciekawostek dało się za-

na piętrach budynków wielorodzinnych. System

Pominę może szczegóły zwiedzania obiek-

obserwować. Osiedle w budowie, ale miało już

ten o nazwie Metro Taifun jest bardzo korzystny

tów, jak muzeum miasta, opery, Uniwersytetu

pierwszych mieszkańców. Były to zarówno kil-

z uwagi na hermetyczność i brak odorów, a także

Tampere, wieży, u stóp której jest delfinarium

kupiętrowe bloki mieszkalne wielorodzinne, jak

ograniczony kontakt osób obsługujących system.

i park zabaw dla dzieci czy też kościół protestanc-

i prywatne domy. Założeniem głównym jest mak-

Dodatkowo nie mają dostępu do odpadów ptaki,

ki o ciekawej architekturze i budzących zdziwie-

symalizacja materiałów naturalnych, jak drewno

gryzonie i owady, co jest bardzo dobre ze wzglę-

nie malowidłach, a także Muzeum Lenina, a sku-

i kamień, których w okolicy jest pod dostatkiem.

dów sanitarnych.

pię się na niezwykłym osiedlu. Kilka kilometrów

Ulice zaplanowano szerokie, co zapewnia bardzo

Drugą ciekawostką okazała się gospodarka

dobre przewietrzanie miasta. Ogrodzenia, wiaty

wodą opadową. Finlandia ma ogromne zasoby

i tak zwaną małą architekturę wykonano z drew-

wód powierzchniowych. Jest znana jako kraj ty-

na. Okna w domach są dosyć dużych rozmiarów,

sięcy jezior. Jednak wodę opadową postanowio-

aby zapewnić dobre naturalne oświetlenie. W ra-

no w dzielnicy Vuores retencjonować. Budowa

zie konieczności dogrzania i doświetlenia, włącza

systemu jest w trakcie realizacji i wiele zależy

się pompy ciepła, a na dachach zamontowano

od wielkości opadów atmosferycznych na da-

panele solarne do podgrzewania ciepłej wody

nym obszarze, ale założenia, z którymi przyszło

i produkcji energii elektrycznej. W pobliżu cen-

się nam zapoznać, są warte omówienia i rozpo-

tralnego placu wybudowano parterowy pawilon,

wszechniania. Wody deszczowe i z topniejącego

też z drewna, przeznaczony na dzienny pobyt

śniegu mają być systemem rur podziemnych lub

osób w zaawansowanym wieku i z niesprawno-

kanałów na powierzchni kierowane do większego

ściami. Jest tam sklep i urząd pocztowy, a także

zbiornika wodnego w postaci stawu o niewiel-

możliwość uzyskania porady medycznej.

kiej głębokości, położonego w najniższym punk-

Dzielnica rozrasta się, o czym świadczą ko-

cie okolicy. Spływ wody będzie grawitacyjny.

lejne wykopy i obecność maszyn budowlanych.

Zgromadzona woda następnie może zostać prze-

W zdumienie jednak wprawiła nas gospodarka

pompowana w miejsca wymagające nawodnie-

odpadami. Nie ma koszy na śmieci, śmietni-

nia. Ciągi wodne i zbiornik centralny ma otaczać

ków i rozmaitych pojemników. Jak więc wyglą-

zaprojektowana specjalna zieleń, a otoczenie ma

da droga odpadu od jego powstania do utyliza-

mieć charakter rekreacyjny dla mieszkańców.

cji? Wszystko zaczyna się od wykopów. W ten

Będą tam ławeczki, miejsca do grillowania, pra-

sposób w gruncie zagłębia się przewody rurowe

ce zabaw dla dzieci i siłownie na wolnym powie-

wykonane z tworzyw sztucznych. W miejscach

trzu. Wody opadowe często są zanieczyszczone

zmiany kierunku, są łuki o dużych promieniach.

i dlatego w celu ich oczyszczania mają być budo-

Przewodami w sposób pneumatyczny przemiesz-

wane laguny, w których dobrana roślinność bę-

czane są odpady stałe, opakowane w określone-

dzie usuwać te zanieczyszczenia, a oczyszczona

go wymiaru worki. Te worki wkłada się do spe-

woda grawitacyjnie spłynie do centralnego sta-

cjalnych wrzutni, które wyglądem przypominają

wu. Schemat przedstawiają fotografie (rysun-

dystrybutory na stacjach paliw. W okolicy domów

ki) tablic poglądowych i ich fragmentów. Wizyta

Spalinowych i Ekologii Wydziału Mechanicznego PL,

jednorodzinnych, na przykład w ciągu parkingi

w Vuores miała miejsce pięć lat temu i spodzie-

członek Senatu Politechniki Lubelskej i Rady Wydziału

dla samochodów montuje się nad przewoda-

wam się, że większość założeń tego systemu re-

Mechanicznego PL, członek Polskiego Towarzystwa

mi sieci pneumatycznej, stanowiska wrzutowe.

tencji wody opadowej został już zrealizowana.

Inżynierii Ekologicznej Oddział w Lublinie, autorka

W zależności od potrzeb i prognozowanego skła-

Może warto tam pojechać i to sprawdzić na miej-

licznych publikacji naukowych i popularnonauko-

du odpadów, ustawia się odpowiednią ich ilość.

scu jak działa?

wych z dziedziny ochrony środowiska i inżynierii

dr inż. Małgorzata Ciosmak
Adiunkt

w

Katedrze

Transportu,

Silników

Wrzutnię otwiera się zbliżając kartę magnetyczną

ekologicznej, członek założyciel Towarzystwa Ziemi

zawierającą odpowiedni dla danego mieszkańca

Urzędowskiej.

Dzikie składowiska odpadów likwidowane w latach 2014-2018 w Polsce
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Covid-19 rozpoczęły się na dobre
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ale również niebezpieczne odpady, których źró-

składowisk wyniosła w Polsce ok. 25 tys. ton

dłem jest przemysł.

z czego w naszym województwie lubelskim zebrano ok. 600 ton.

Z raportu NIK przedstawionego w 2018 roku
wynika, że tylko w okresie od 1 stycznia 2015

Nowe prawo w gospodarce odpadami komu-

r. do 30 czerwca 2017 r. (2,5 roku) na terenie

nalnymi, które pozwoliło na przejęcie obowiąz-

tylko 13 gmin wykryto 5694 takich miejsc nie-

ków usuwania odpadów komunalnych przez gmi-

legalnego składowania odpadów w środowisku,

ny, miało pośrednio rozwiązać problem dzikich

a przypomnę tylko, że gmin w Polsce jest około

składowisk odpadów. Niestety sytuacja staje się

2,5 tysiąca. Z raportu wynika również, że wywie-

coraz poważniejsza i znacznie odbiega od prze-

ziono z tych miejsc ponad 15,5 tys. ton odpadów

widywań wielu ekspertów z dziedziny gospodar-

co kosztowało gminy ponad 5,5 mln zł. Najwięcej

tylko zastosowanie skutecznych restrykcji praw-

ki odpadami. Niektórzy mówią o nadchodzącej

dzikich wysypisk wykryto w Krakowie (ok. 3 tys.)

nych i finansowych.

katastrofie i wiele wskazuję na to, że obrazy

i Warszawie (ok. 1,5 tys.).

- plaga, epidemia czy pandemia? – cz. 1
imo

w 2018 roku masa odpadów zebranych z dzikich

wakacje i wiele osób szuka możliwości odpo-

Czystych miejsc w naturze jest jak na lekar-

pływających lub leżących gór śmieci będą coraz

Na wykresie przedstawiono liczbę dzikich

czynku i wytchnienia po trudnym okresie wiosny

stwo i mają one często status miejsc „świętych”

częstsze (tak jak to jest w aglomeracjach miej-

składowisk odpadów zlikwidowanych w latach

na łonie przyrody. Niestety to łono natury zanie-

dla przyrody tj. rezerwaty ścisłe lub częściowe,

skich w Azji, czy w miastach północnej Afryki).

2014-2018. Z wykresu można odczytać, że liczba

czyszczone jest często odpadami leżącymi w le-

ale tylko te położone z dala od miast i mniejszych

W Polsce co roku likwiduje się kilkanaście tysięcy

ta spada, co nie znaczy, że liczba składowisk jest

sie, nad rzeką, plaży lub przy ścieżce rowero-

miejscowości.

odpady

dzikich wysypisk odpadów, a ile przybywa no-

coraz mniejsza. Prawda jest taka, że dużo gmin

wej. Mogłem przekonać się o tym jadąc rowerem

szkodzą środowisku, obniżają walory krajobrazu

wych miejsc nielegalnego składowania to tak do

w Polsce na usunięcie istniejących dzikich skła-

z Lublina do Bójek, małej uroczej wsi leżącej na

i miejsc wypoczynku, są dużym problemem dla

końca nikt nie wie. Często oprócz znanych loka-

dowisk ma coraz mniej środków finansowych.

skraju Lasów Parczewskich, które są m.in. ostoją

dzikich zwierząt, ale poważne kłopoty dla śro-

lizacji porzuconych odpadów pojawiają się nowe,

wilka na Lubelszczyźnie. Na trasie wycieczki wi-

dowiska zaczynają się w przypadku tzw. dzikich

bardziej ukryte, które pozostają w środowisku

działem w pobliżu drogi odpady różnego formatu

składowisk odpadów, czyli punktów w terenie

przez dłuższy okres czasu.

i rodzaju. Lista ta sama od wielu lat, butelki PET

gdzie znajduje się duża masa/objętość wyrzuco-

Myślę, że mamy już w Polsce do czynienia

środowiska oraz czy są przykłady skutecznych

po wodzie i napojach, puszki po piwie, opako-

nych odpadów. Niestety dużo dzikich składowisk

z epidemią wyrzucania odpadów do środowiska,

działań zmierzających do rozwiązania problemu

wania po słodyczach, zużyte tekstylia, niedopałki

powstaje w środowisku w okresie wakacyjnym,

która bardziej przypomina pandemię trwającą od

przedstawię w następnym numerze EKOgadki.

papierosów. Jednak te „drobiazgi” to nie wszyst-

zwłaszcza w miejscowościach wypoczynkowych,

dobrych kilkunastu lat, pandemię na coraz więk-

Życzę dobrego wakacyjnego wodpoczynku w oto-

ko, bo w małym zagajniku przy drodze polnej

gdzie liczba turystów przekracza niekiedy kilka-

szą skalę.

czeniu pięknej dzikiej przyrody bez odpadów.

leżała większa górka odpadów tj. m.in. wyrzuco-

naście razy liczbę mieszkańców. Jest to „plaga

Jak wynika z danych GUS, w latach 2009-

ne odpady budowlane oraz zużyte wyposażenie

egipska” dla firm oczyszczania działających na

2018 w Polsce likwidowano średnio 12,5 tys.

mieszkania po niedawnym remoncie (fotografia

danym terenie gminy, które nie nadążają z usu-

dzikich wysypisk rocznie (czyli w sumie w ciągu

dr Adam Lesiuk

poniżej, autor Adam Lesiuk). Smutne jest to, że

waniem odpadów po wielu „terenowych” impre-

10 lat ponad 120 tys.). Wiązało się to z koniecz-

Fundacja Dla Przyrody

mimo prowadzonej od wielu lat edukacji ekolo-

zach lub wyrzuconych przez „przedsiębiorców”

nością zebrania i profesjonalnego zagospodaro-

www.dlaprzyrody.org.pl

gicznej w tym zakresie takie obrazki to jednak

związanych z turystyką. Wiele z tych miejsc po-

wania prawie 660 tys. ton odpadów co jest to

https://www.facebook.com/dla.przyrody/

codzienność. Wydaje się, że szansa na zmianę

zostaje nieuprzątniętych do końca okresu waka-

ok. 5% wytwarzanych rocznie odpadów komu-

zachowań osób bezmyślnie wyrzucających do

cyjnego i często stają się nowymi dzikimi skła-

nalnych w Polsce. Oczywiście w masie tych od-

środowiska odpady jest minimalna. Pozostaje

dowiskami. Z danych statystycznych wynika, że

padów nie znajdują się tylko odpady komunalne,

Porozrzucane

drobne

Co jest główną przyczyną wzrostu liczby
„dzikich” składowisk, jakie są konsekwencje dla
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FOTO: Adobe Stock.

do pacjentów. Żeby to zrobić musimy w śluzach

od czasu stwierdzenia pierwszego

ubrać się w odpowiedni strój. Zakładamy więc

potwierdzonego przypadku zarażenia wi-

dodatkowo kombinezon albo specjalny fartuch,

rusem SARS-CoV-2 w Polsce minęło blisko

maskę, przyłbicę, okulary, rękawice, najczęściej

trzy miesiące. Niespełna tydzień później,

podwójne i tak ubrani wchodzimy do pacjenta.
że

Czy pojawianie się wirusa było dla was

oddziale?

zaskoczeniem?
przypadki się potwierdziły, już pojedynczy pacjenci zgłaszali się z podejrzeniem zakażenia koronawirusem

walczącego z pandemią koronawirusa rozmawiamy
z dr n. med. Sławomirem Kiciakiem adiunktem Kliniki
Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
ADAM PRZYSTUPA

FOTO: Redakcja

do naszej izby przyjęć w klinice

O tym jak wygląda praca personelu medycznego

dbałość

kim przypadku w województwie lubelskim.

Spodziewaliśmy się tego, bo nim te pierwsze

NA
PIERWSZEJ
LINII

Ta

10 marca poinformowano o pierwszym ta-

wszystkich

dotyczy
innych

zapewne
pracowników

takna

Pielęgniarki, salowe, wszyscy u nas są podobnie ubrani. Trudno się rozpoznać na oddziale.
Wszyscy, w maskach, przyłbicach, kobiety w czepkach.
Dbałość o higienę i dezynfekcję jaką pamiętam

chorób zakaźnych. Takie oso-

ze swojego pobytu na od-

by były oczywiście izolowane

dziale, dziś jest pewnie

i diagnozowane w tym kie-

wzmożona po wielokroć?

runku. Na początku, kiedy

To prawda, jest w tym

badania były wysyłane do

względzie duża staranność.

Warszawy trwało to bardzo
długo. Od momentu, kiedy
pojawił się ten pierwszy przypadek w Lublinie, zaczął się koszmar.
Używam tego słowa nieprzypadkowo,
bo większość ośrodków medycznych, le-

Wszystko

jest

codzien-

nie sprzątane. Odkażane są
klamki,

włączniki,

poręcze.

Trzeba zaznaczyć, iż dyrekcja
szpitala zapewniła nam wsparcie.
Zwiększona jest ilość pań pielęgniarek

karzy rodzinnych pozamykało swoje gabinety,

i pań salowych, na oddziale jest dwóch lekarzy

izby przyjęć, SOR-y nie chciały przyjmować pa-

dyżurnych. Zawsze był jeden lekarz dyżurny,

cjentów i cały ciężar tej sytuacji spadł na nas.

ale w tej sytuacji nie można było wszystkiego

Pierwsze dyżury były bardzo trudne. Teraz to

ogarnąć. Myślałem, że wyzionę ducha. Do izby

wszystko się już ustabilizowało. Ludzie nauczyli

przyjęć stała kolejka ludzi w dwumetrowych od-

się, jak ograniczać ryzyko zarażenia, wiedzą, że

stępach, podobna do tych jaką można było zoba-

by do tego doszło muszą być spełnione pewne

czyć przed sklepami. Takie były początki.

warunki. SOR-y przyzwyczaiły się do tego, że
pacjenci z podejrzeniem zakażanie wirusem ist-
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P

anie doktorze, gdy rozmawiamy

Rodziła się ludzka obawa o własne zdrowie, o zdrowie rodzin?

nieją i sobie z tym radzą. Oczywiście cały czas

Każdy z nas wracał do swojego domu. Nikt

mamy pacjentów z wirusem, nie w takiej ilości

nie chciał mieszkać w żadnych hotelach czy miej-

jak na początku, bo zaczął funkcjonować szpital

scach czasowego pobytu. Podejrzewam, że każdy

jednoimienny w Puławach.

z personelu ograniczył kontakty zewnętrzne. Nie

Jak wygląda dzień pracy lekarza?

odwiedzaliśmy ludzi starszych, rodziców. Takie

Przychodzimy do pracy i zakładamy na siebie

też były apele rządowe, ministerialne. Część lu-

maski i ubrania jednorazowe – flizelinowe mun-

dzi wiedząc, gdzie pracujemy po prostu nas się

durki, jak z chińskiej fabryki. Dzień rozpoczyna

bało, nie wszędzie chciano nas wpuścić. Przede

się dosyć długim raportem, podczas którego

wszystkim jednak odczuwaliśmy wsparcie ze

omawiamy wszystkie sprawy, a potem idziemy

strony społeczeństwa, sympatię dla pracowników
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świńskiej grypy, która przyszła do nas z Ukrainy.

bie ten ciężki obowiązek. Organizowano różnego

Też były ciężkie przypadki, ale nie było ich w ta-

rodzaju akcje, dostawy środków spożywczych –

kiej skali jak obecnie.

wody, słodyczy, kawy, herbaty. Lubelskie restauracje dostarczały nam posiłki. Włączali się w to

zmarły

zarówno zwykli ludzi jaki i firmy. Kiedy potrzebo-

rusem, to osoby posiadające schorzenia

waliśmy fotela dla drugiego lekarza dyżurnego,

współtowarzyszące…

dzięki pomocy, sprzęt został zakupiony w zasadzie w ciągu jednego dnia.
Jak

wygląda

sprawa

zaopatrzenia

na

skutek

zakażenia

koronawi-

zycznej pacjentów…

tłuszcze, bo koronawirus jest wirusem otoczkowym i wszystkie preparaty antytłuszczowe go

Może tak być. Przy niewydolności oddecho-

niszczą. Jeżeli zaś korzystamy z preparatów od-

wej, pacjenci są bardzo osłabieni. Mają problem

każających winny być to preparaty z wysokopro-

z przemieszczaniem się, niewielki wysiłek powo-

centowym alkoholem. Zawsze również zalecam

duje u nich napady duszności.

by w okresach infekcyjnych prawidłowo się od-

Jak pacjenci reagują na chorobę?

żywiać, nie stosować diet odchudzających, wy-

Każdy ma jakąś chorobę współistniejącą.

Bywa różnie. Początkowo mieliśmy problemy

sypiać się, prowadzić w miarę zdrowy tryb życia.

Może być to łagodne nadciśnienie, lekka cukrzy-

z pacjentami, którzy mieli załamania psychiczne,

Oczywiście bieganie w masce jest trudne, ale pa-

ca, astma, czy drobne choroby, o których często

bo nasze oddziały psychiatryczne nie były przy-

miętajmy o spacerze. Co do masek, nie jestem

sami nie wiemy. Oczywiście tacy chorzy są bar-

gotowane do przyjmowania takich pacjentów.

zwolennikiem noszenia ich na świeżym powie-

Przez cały okres walki nie mieliśmy ani dnia,

dziej narażeni, bo jeżeli jeszcze dochodzi niewy-

Teraz wiem, że został stworzony oddział z pomo-

trzu. Jeśli zachowujemy właściwe odległości od

żeby nam ich zabrakło. Dzięki staraniom naszej

dolność oddechowa czy krążenia, prawdopodo-

cą psychiatryczną dla osób z COVIDem w Szpitalu

innych ludzi, nie jesteśmy w tłumie, czy w kolej-

pani oddziałowej, zawsze byliśmy zabezpieczeni

bieństwo przeżycia jest mniejsze.

Neuropsychiatrycznym w Abramowicach.

ce, to maska nie jest aż tak bardzo potrzebna,

w środki ochrony?

w środki ochrony osobistej: fartuchy, maski, rę-

Są też tzw. chorzy bezobjawowi?

Słychać głosy, że możemy mieć do czynienie z drugą, jesienną falą zachorowań.

ale w pomieszczeniu jak najbardziej.
Dziękujemy za rozmowę, ale przede

kawice, przyłbice, okulary. Staramy się na mar-

Zdiagnozowanych pacjentów bezobjawowych

nować tego sprzętu, co niestety w niektórych

kierujemy do izolatorium domowego lub w hote-

ośrodkach się zdarza. Jest to często sprzęt jedno-

lu Huzar. Nie wymagają leczenia szpitalnego, ale

razowy, ale staramy się z niego korzystać w miarę

izolacji od pozostałych osób przez okres elimina-

wań, jest do przewidzenia.

Większość cho-

kich pracowników szpitali zmagających się

rozsądnie i w sposób ekonomiczny. Rozumiemy,

cji wirusa.

wszystkim korzystając z okazji, przekazu-

Z czego to wynika?
To, że będzie druga, jesienna fala zachoro-

jemy serdeczne podziękowania dla wszyst-

rób infekcyjnych wygasa w okresie letnim, gdy

na co dzień na pierwszej linii z pandemią

że kiedyś może nam tego zabraknąć. Nie szale-

Słyszymy, że w szpitalu w Lublinie podej-

mamy zdecydowanie wyższe temperatury, zaś

koronawirusa.

jemy, bo są to rzeczy kosztowne. Mając zestaw

mowane są próby nowych metod leczenia…

wraca wraz z „sezonem grypowym”. Myślę, że

środków, tak planujemy opiekę nad pacjentami,

Nie są to nowe metody, ale metody, których

jesienna fala może być trudniejsza niż obecna,

próby stosowania podejmowano w Chinach. My

bo COVID-19 nałoży nam się na sezon grypo-

by jak najefektywniej je wykorzystać.
Przejdźmy do wirusa. Jesteśmy na ta-

też je podjęliśmy. To próby leczenia preparatami

wy i sezon infekcji górnych dróg oddechowych.

kim etapie, że mamy planowe poluzowanie

stosowanymi w innych chorobach jak AIDS, czy

Wirus będzie powracał. Będą też pojawiały się

pewnych obostrzeń, ale w związku z tym

jak leki przeciwmalaryczne starszej generacji.

nowe ogniska zakażeń, tak jak te, które mamy

w przestrzeni medialnej pojawiają się gło-

Kolejnymi były próby leczenie lekami zaczerpnię-

teraz na Śląsku. Lokalne epidemie w różnych re-

sy banalizujące zagrożenie koronawirusem,

tymi z hematologii i reumatologii, takim jak blo-

jonach kraju. Nie powinniśmy tego lekceważyć.

porównujące go do grypy, która ma pocią-

kery interleukiny 6. Ostatnią metodą, jaką moż-

Gdybyśmy mieli powiedzieć, sięgając do

gać za sobą więcej ofiar.

na było zastosować, kiedy już pojawiły się osoby,

doświadczeń minionych miesięcy, co jest

które wyzdrowiały i wytworzyły przeciwciała, to

najważniejsze w codziennej praktyce zapo-

tzw. osocze ozdrowieńców.

biegania zakażeniom koronawirusem?

Nie, to nie prawda. To zjadliwy wirus, ale na
szczęście te działania profilaktyczne, które pod-
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Przyjęło się sądzić, że osoby, które

To choroba, która odbija się na formie fi-

jęto zadziałały na tyle, że nie mamy powtórki

Możemy powiedzieć, że są to kierunki,

z Włoch, Francji, Wielkiej Brytanii czy z Niemiec.

które napawają optymizmem na przyszłość?

li: trzymać dwumetrowy dystans od drugiej

Znaczenie miało też to, że wirus dotarł do nas

Nie są to metody powodujące natychmia-

osoby, starać się zasłaniać twarz (szczególnie

z opóźnieniem, nie bezpośrednio z Chin, ale

stowe wyzdrowienie, ale jak najbardziej dawały

w pomieszczeniach zamkniętych), starać się nie

z Włoch i Niemiec. Zdążyliśmy więc to wszyst-

poprawę.

przebywać w małych pomieszczeniach, gdzie wy-

Przestrzegać

podstawowych

zasad,

Czasem spotykały was sytuacje, kie-

miana powietrza jest niewielka. Oczywiście dbać

nie. Oczywiście są lokalne epidemie, gdzie wirus

dy trzeba było żegnać się z chorym, kiedy

o higienę rąk. Musimy pamiętać, aby je umyć,

wymknął się spod kontroli, natomiast na terenie

odchodził…

ewentualnie

zanim

Dziękuję bardzo.

czy-

ko opanować i przechodzimy to w miarę łagod-

zdezynfekować
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służby zdrowia jako tych, którzy wzięli na sie-

zacznie-

dr n. med.
Sławomir Kiciak

większości kraju mamy do czynienie z normalną

Niestety, było ich sporo. To trudne sytuacje.

my nimi dotykać twarzy, okolic oczu czy ust.

transmisją. Trzeba jednak powiedzieć, że prze-

Mieliśmy dużo osób podłączonych do respira-

Najważniejszą drogą zakażenia jest droga odde-

biegi są ciężkie, dużo cięższe niż w przypadku

torów. Niektórzy wymagali nawet leczenia tzw.

chowa. Wirus ma powinowactwo do receptorów,

grypy. Przy grypie powikłania dotyczą najczę-

ECMO – to takie jakby sztuczne płuca pozwala-

które są w pęcherzykach płucnych. Ręce myjemy

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista

ściej osób obciążonych. W przypadku COVID-19

jące na pozaustrojowe utlenowanie krwi. Część

więc po to, by zapobiec jego przedostaniu się do

chorób zakaźnych II stopnia, biegły sądowy, od

obserwujemy, że choć chorują oczywiście rów-

z nich udał się uratować. Te osoby najpierw tra-

naszych płuc. W tym przypadku woda z mydłem

lat zaangażowany w prowadzenie terapii prze-

nież osoby starsze, to choroba dotyka ludzi w sile

fiają do nas, a później leczeni są na oddziale in-

jest dużo skuteczniejsza niż płyny odkażające,

ciwwirusowej u chorych z zakażeniami wirusami

wieku, między 40 a 60 rokiem życia. Takie oso-

tensywnej terapii, z którym współpracujemy.

które są środkami zastępczymi i powodują wy-

zapalenia wątroby typu B i C.

by też ciężko chorują i bywa, że są to przypad-

suszanie dłoni.

Może być to również płyn do

ki śmiertelne. Dziesięć lat temu mieliśmy atak

mycia naczyń, który jeszcze bardziej rozpuszcza

Adiunkt

Kliniki

Chorób

Zakaźnych
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Moje
zielone lata
Z nostalgią i humorem o beztroskich latach lubelskiego dzieciństwa,
nieoczywistej drodze do aktorstwa oraz o tym co istotne, rozmawiamy
z mistrzem Bohdanem Łazuką.

FOTO: Michał Ignar. Z archiwum B. Łazuki.

ADAM PRZYSTUPA
Panie

Bohdanie,

wspomina

swoje

jak

Pan

lubelskie

dzieciństwo?

FOTO: Michał Ignar. Z archiwum B. Łazuki.

tle muzyki i tańca, więc było to
o wiele ciekawsze niż klasów-

Patrząc na to z pozycji

ka z matematyki. Można

człowieka, który ma już swo-

więc powiedzieć, że mia-

je lata, powiem jak słynny

łem troszkę „pod górkę”.

pisarz

Kiedy dwa czy trzy lata

amerykański

Mark

Twain - beztrosko, bardzo

temu występowałem w lu-

beztrosko. To były moje na-

belskiej operetce, chodzi-

prawdę zielone lata. Byłem
harcerzem

w

VI

Lubelskiej

Drużyny Harcerskiej, służyłem
do mszy u Bernardynów. Chodziłem
do Szkoły Podstawowej nr 24. Jak pan
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wszystko, pełną edukację i to na

łem na spacer, żeby sprawdzić czy w Ogrodzie Saskim
istnieją jeszcze te pagórki, te
rośliny, za którymi chowaliśmy się
idąc na wagary. Chodziłem do kilku

się domyśla były to czasy tuż powojenne, więc

szkół ponadpodstawowych, bo i do „Zamoya”,

usytuowanie tej szkoły było w zasadzie w trzech

i do „Staszica”, wreszcie skończyło się to w szkole

prywatnych pokojach przy Wyszyńskiego 4 (dziś

budowlanej w Gdańsku. Gdy wróciłem do Lublina

jest to ulica Niecała). W tej chwili prawie vis a vis

trafiłem do pani Jadwigi Grossman zajmującej

jest piękna nowoczesna szkoła, też o numerze

się edukacją młodych ludzi, którzy ewentualnie

24, ale pod innymi już auspicjami. Nie powiem,

mają predyspozycje do zawodu aktora. Bardzo

bym był dzieckiem idealnym, ale moja mama

dużo jej zawdzięczam. Wracając do zespołu pani

mając w sobie charakter anioła, jakoś to tole-

Wandy Kaniorowej, to było to warte wszystkie-

rowała. Moi rodzice rozwiedli się, gdy byłem 3-4

go. Był tam Teatr Młodego Widza, sekcja baleto-

letnim chłopaczkiem. Zostałem z mamą i pod jej

wa, sekcja chóralna i coś, co nazwałbym sekcją

opieką jakoś udało mi się dobrnąć do tego mo-

obyczajową. Byliśmy uczeni jak należy się za-

mentu, w którym rozmawiamy. Nie chcę wyda-

chować, jak siadać, jak traktować koleżanki.

wać o sobie recenzji, bo człowiek tak naprawdę
nie wie jaki jest. W związku z tym nie powiem
bym był idealny. Pewnie byłem dzieciakiem
krnąbrnym.

A propos koleżanek. Lublin to zapewne
też pierwsze młodzieńcze uczucia?
Pamiętam, w szkole podstawowej kochaliśmy się wszyscy w mojej koleżance Teresie

Czym się to wyrażało?

Ćwiklińskiej. Dziś jest bardzo znanym kardiolo-

Łatwiej niż do szkoły było mi iść na próbę do

giem i nadal mieszka w Lublinie. To była szósta

zespołu pani Wandy Kaniorowej, czyli do Zespołu

czy siódma klasa więc była to miłość czysto pla-

Pieśni i Tańca Ziemi Lubelskie. Myśmy tam mieli

toniczna. Później były sympatie w zespole pani
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FOTO: Michał Ignar. Z archiwum B. Łazuki.

była też Panu praca fizyczna.

na studiach, może pana rozśmieszę, ale chcąc

Miałem wtedy 17 lat. Mama miała troszkę

pokryć w pewnym sensie kompleks prowincji

za mną kłopotów, a na naszym starym dworcu,

(nie chciałbym, żeby ktoś z Lublina się obraził,

który podobno teraz wypiękniał, wisiały ogło-

ale wówczas na każde miejsce poza Warszawą

szenia o hufcach pracy. Pojechałem do Katowic

czy Krakowem mówiło się umownie „prowincja”)

i tam przez dwa miesiące pracowałem w kopalni

byłem podobno bardzo pracowitym studentem.

„Katowice”. Niestety nie na dole, bo byłem o rok

Tak się domyślam, bo pracując pod okiem

za młody, ale w na górze w sortowni. Po czym

Ludwika Sempolińskiego czy Kazimierza

zdawałem do zespołu pieśni i tańca „Śląsk”, gdzie

Rudzkiego, chyba nie mogło być inaczej?

mnie nie przyjęli. Pojechałem więc do Skolimowa,

Właśnie nie. Moi koledzy, przy całej mojej

gdzie był zespół pieśni i tańca Centralnej Rady

do nich sympatii, chcieli już na pierwszym roku

Związków Zawodowych i tam mnie przyjęli.

zagrać Hamleta. Ja zaś słuchałem profesorów.

Jednak po trzech tygodniach nie było pieniążków

Każdego zdania, każdej frazy, każdej reakcji, bo

i zespół rozwiązano. I wtedy już dzięki Marianowi

chciałem po prostu wiedzieć. Ponadto czułem,

Chyżyńskiemu, ruszyłem na podbój Warszawy.

że Ludwik Sempoliński mnie zaakceptował. Po

Tutaj ćwiczyłem przez rok, ale Marian Kociniak,

części wynikało z faktu, iż państwo Sempolińscy

Andrzej Gawroński i Sławek Pietraszewski, star-

nie mogli mieć dzieci. Trafiło na mnie. Pewnie

si koledzy ze szkoły aktorskiej mówią do mnie

spodobało mu się również to, że choć „piosenka

któregoś dnia „Słuchaj, co ty będziesz w tę rur-

i estrada” były dopiero na drugim roku studiów,

Wandy Kaniorowej. Spacerowało się od Bramy

smugę reflektora. Tak oto mój prawdziwy debiut

kę dmuchał. Ty jesteś zgrywus. Chodź do nas”.

na zajęcia, które prowadził zgłosiłem się już na

Krakowskiej do Ogrodu Saskiego. Najpierw pra-

teatralny, chcę to podkreślić, miał miejsce na de-

Zdałem więc do szkoły aktorskiej. Jak pan widzi,

pierwszym roku, jako wolny słuchacz. Kiedy więc

wą stroną, później przechodziło się na drugą

skach teatru im. J. Osterwy w Lublin.

muzyka polska nic nie straciła, a w aktorstwie

przychodziło do tego by się zaprezentować, to

nie przeszkadzam.

ja w tych muzycznych poczynaniach miałem

stronę ulicy vis a vis Domu Żołnierza i wracało
w kierunku Bramy Krakowskiej. Było to o tyle

Droga do aktorstwa nie była jednak
prosta…

Muzyka nie straciła, ale zyskała utalen-

u niego plusy. Głównie emocjonalne. Natomiast

znamienne, że gdy się kogoś nie zobaczyło z tej

Początkowo miałem zostać muzykiem. Kolega

towanego wokalistę. Wróćmy jeszcze do

intelektualnie byłem chyba dobrym uczniem

grupy stałych bywalców, którzy się przechadzali,

z orkiestry zespołu pani Wandy Kaniorowej,

szkoły aktorskiej. Wszyscy opowiadają, że

profesora Rudzkiego, który był wielkim wzo-

no to był rodzaj zaniepokojenia, że coś się musia-

Marian Chyżyński protegował mnie do Warszawy

sam egzamin jest dużym przeżyciem. Jak

rem intelektualnym. Polecam do obejrzenia jego

ło stać. Ja wtedy pamiętam chadzałem po mie-

do szkoły muzycznej. Miejsca były ograniczone,

Pan go wspomina?

ostatnią rolę, w której mu partnerowałem. Było

ście z koszykarzem Maćkiem Mamińskim i z bra-

ale zostałem przyjęty na naukę gry na oboju.

Dzięki wspomnianej już w naszej rozmowie

to zrealizowane dla telewizji „Dwanaście krze-

tem rodzonym piosenkarza Michaja Burano.

Obój jest bardzo szlachetnym instrumentem,

pani Jadwidze Grossman, byłem wówczas zafa-

seł” Ilfa i Pietrowa, reżyserowane przez Gruzina

Sam również grał pan w koszykówkę…

bardzo istotnym dla orkiestry. Mnie chodziło

scynowany Turgieniewem i Gogolem. Obaj pi-

Konstantego Ciciszwili. Profesor grał tam rewe-

Ćwiczyłem koszykówkę w Starcie Lublin, dzię-

o to, że obój ma takie same krycie jak saksofon,

sali piękne opowiadania. Właśnie z Turgieniewa

lacyjnie Worobianinowa. Ja zagrałem Ostapa

ki mojemu śp. bratu, Tomkowi. Trenerem był pan

tylko ma dwie oktawy. Saksofon zaś w okresie

znałem fragment monologu. Chłopcy w bursie

Bendera.

Zdzisław Niedziela. Mogę teraz mówić, że grałem

stalinowskim był podobnie jak Sinatra czy kolo-

„Dziekance” powiedzieli mi, że w zespole egza-

Pan Kazimierz Rudzki, którego dane mi

w Starcie, bo kto to teraz sprawdzi, ale moja gra

rowe skarpetki wrogiem socjalizmu. Na takich

minacyjnym będzie pani Hanka Bielicka, która

było oglądać jedynie na ekranie telewizora,

polegała na tym, że siedziałem na ławie, a jak

co je nosili mówiono wtedy w Lublinie bikiniarz

bardzo lubiła Rodocia i dobrze byłoby gdybym

był nie tylko świetnym aktorem, ale rów-

w dobrym humorze był pan Zdzisław Niedziela to

albo bażant. Myślałem o saksofonie, ponieważ

mówił jego wiersz. Tak więc już dwie rzeczy

nież osobą o wielkiej klasie i ogładzie.

na dwie minuty mnie wpuszczał.

co piątek w kawiarni „Lublinianka” grał na nim

miałem przygotowane. Trzeci etap egzaminu

mój idol Tadeusz Münch. Na co dzień był klarne-

był z umuzykalnienia i tu poszło mi nienajgorzej

mawiać.

cistą filharmonii, a wieczorami grywał ze swoją

dzięki oczywiście przygotowaniu z zespołu Wandy

Dobrowolskim,

Z Lublinem związany jest pana debiut
teatralny.

Był genialny, moglibyśmy o nim długo rozKiedy

spotykałem
to

wie

pan,

się

z

Jurkiem

myśmy

tylko

Proszę sobie wyobrazić, że kiedy byłem chy-

orkiestrą na dancingach w „Lubliniance”. Tam co

Kaniorowej. Ostatnim elementem była etiuda,

o Rudzkim rozmawiali, tylko o nim. Wie pan czu-

ba w szóstej klasie podstawówki, do szkoły przy-

piątek odbywały się fajfy, dwie godziny i tam się

improwizowana scenka aktorska. Usłyszałem

łem się przez niego tak prywatnie wyróżniony, bo

szedł asystent reżysera z Teatru im. J. Osterwy.

chadzało.

„Proszę pana, jest pożar, pan jest w domu. Co

na czwartym roku już po dyplomie estradowym

pan robi?”. Egzamin odbywał się na parterze

(bo pierwszy dyplom to były „Wesołe kumoszki

budynku, druga połowa czerwca, gorąco, więc

z Windsoru” z profesorem Januszem Warneckim,

Wystawiano

sztukę

Jerzego

Szaniawskiego

„Dwa teatry” i potrzebował dziesięciu chłop-
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Perzanowska, jeszcze się śmiała. A później, już

Oprócz muzyki na wyobraźnię musiało
wówczas oddziaływać również kino.
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Nim pojechał Pan do Warszawy, nie obca

ców do sceny „wizja dyrektora”. Reżyserował

W Lublinie były wtedy dwa kina: „Apollo” nie-

było tam otwarte okno. Koledzy gasili, krzyczeli

potem było „W małym dworku” Rittnera, gdzie

to pan Maksymilian Chmielarczyk, który wtedy

daleko Teatru im. Osterwy i „Rialto” tam, gdzie

ratunku a ja… wyszedłem przez to okno. Kiedy

grałem Jurkiewicza a trzeci był estradowy), by-

nomen omen był dyrektorem teatru a ja jako

jest Teatr Stary. Zbieraliśmy się z chłopakami

wróciłem do sali, a trochę to trwało, bo wracać

łem zaproszony w każdą niedzielę na obiad do

jeden z tych dziesięciu w tej wizji występowa-

i dawaliśmy parę groszy, żeby wejść i zobaczyć

trzeba było przez podwórko, moja przyszła opie-

państwa Rudzkich. Dlaczego to podkreślam?

łem. Pamiętam przejście przez scenę, pamiętam

film.

kunka, która uczyła mnie fachu, pani Stanisława

Mówiąc delikatnie i subtelnie państwo Rudzcy
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Krzyży, a tam w kawiarni „Antycznej” siedział so-

o profesorze Rudzkim, które tyczą mnie. Oto

bie w jakimś zacnym towarzystwie pan Antoni.

w przerwie konferencji w ministerstwie kultury

Podszedł do nas i mówi: „To pan jest ten Łazuka?”.

Rudzki pokazuje ministrowi zaproszenie na ślub

Odpowiedziałem: „Tak jest mistrzu, oczywiście”.

do Łazuki mówiąc „Panie ministrze, widzi pan,

Na to Słonimski: „Proszę pana, wszystko jest

dostałem zaproszenie od pana Łazuki na ślub.

w porządku. Sukcesy, kobiety, oklaski. Wszystko

Co ja mam zrobić?”. (A trzeba wiedzieć, że był

to należy się panu. Ale najważniejsze, żeby być

ze mnie dość kochliwy chłopak, czego dowodem

przyzwoitym człowiekiem”. Zapamiętałem to so-

było kilka żon.) Minister na to „Niech pan pój-

bie. Powiem truizm, uważam, że w życiu najważ-

dzie, będzie mu miło”. A profesor Rudzki mówi

niejsze jest samo życie.

„Nie, pójdę na następny”. To mi się zawsze po-

Jest cudem samo w sobie…

dobało. Od drugiej z tych anegdot, Agnieszka

Mamy dany nam materiał z góry i od nas za-

jest scena z filmu „Nie lubię poniedziałku”.

nie. Jest jednak jeszcze jeden lubelski epizod,

Scena, w której świadomie bawił się Pan

o którym nigdy nikomu nie mówiłem. Mianowicie

swoim wizerunkiem.

Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński, który jak

Tadek Chmielewski, czyli reżyser i scenarzysta

pan wie, genialnie sprawował funkcję opiekuna

filmu, dostał polecenie od Jerzego Kawalerowicza,

diecezji lubelskiej, kiedy został prymasem za-

u którego był w zespole, że musi natychmiast

praszał do siebie na Miodową rozsianych po ca-

zrobić komediowy film o Warszawie. Takie jest

łej Polsce Lubliniaków. Dwa razy do roku, aby

zarządzenie, a film ma być kasowy. Zadzwonił

podzielić się opłatkiem i jajkiem. Nie zapomnę,

do Staśka Barei, z którym się przyjaźniłem,

jak pewnego razu, kiedy pracowałem w teatrze

i powiedział, że chciałby, aby w filmie wystąpił

„Komedia” w Warszawie, przyszedł do mniej ja-

Łazuka. Zapytał, czy się nie obrażę, bo chciał

kiś zdaje się dekorator, który był I sekretarzem

bym zagrał siebie, jak wychodzę z restauracji.

partii w teatrze i mówi „Panie Bohdanie, ja bar-

Stasiek, na to odpowiedział „Lepiej nie mogłeś

dzo przepraszam, ale towarzysze nie bardzo są

trafić”. I tak to poszło. Według pierwotnego po-

zadowoleni, że pan chadza tam na Miodową.”

mysłu miałem wyjść normalnie z restauracji.

Odpowiedziałem „Proszę pana, tam mnie za-

Tylko jaki byłby z tego efekt komediowy? Bez

praszają, a do KC nikt”. O Lublinie, mógłbym

sensu. Pojechaliśmy na plan rano z operatorem,

jeszcze opowiadać bardzo długo. Na szczęście

który zawsze jest pierwszy na planie i sprawdza

w Dąbrowicy koło Lublina pozostała moja sio-

jaka jest pogoda i eskpozycja. To był zdaje się

stra Elunia (druga z sióstr Hanka mieszka koło

czerwiec, w pół do piątej rano, jeszcze pusto.

Poznania), którą niniejszym za Pańskim pośred-

Patrzę, a na torach leży taka wajcha tramwajo-

nictwem pozdrawiam.

wa. Wziąłem ją i zacząłem iść po torach. Miecio

Panie Bohdanie, bardzo dziękuję za roz-

Jahoda mówi „A może by tak zrobić to do ka-

mowę. Życzę zdrowia i niezmiennej pogody

mery”. Zgodziłem się. Potem na plan przyje-

ducha.

chał Tadzio Chmielewski i mówi „Nie, to chyba

Bardzo dziękuję.

za abstrakcyjne, to może nie przekonać widza”.
Jest jednak w kinie i w teatrze takie powiedzenie,

Osiecka zaczęła swoją książkę „Szpetni czter-

leży jak się do tego odniesiemy. Ostatnio roz-

dziestoletni”. Otóż u Janka Pietrzaka w kabare-

mawiałem ze św. Piotrem, bo jesteśmy w dobrej

śmieje, to znaczy, że trzeba to robić. Pojechali do

cie „Pod Egidą” profesor Rudzki miał swój stolik,

komitywie (on też już jest stary) i mówię mu:

wytwórni na Chełmską, wyświetlili jeden z dubli,

przy którym siedząc komentował to, co działo się

„Proszę św. Piotra, bierze pan tych ludzi, którzy

a tam jeden wielki rechot na sali, bo idę z tą waj-

na scenie, odwoływał się do publiczności, tworzył

powinni być z nami, żebyśmy mieli jeszcze ten

chą po torach.

taki kontakt między sceną a widownią. Pewnego

oddech prawdy”. A on mówi: „No tutaj, to już

O ile „Nie lubię poniedziałku” można

i teatralny, piosenkarz, pedagog. Wykonawca

razu na przedstawienie przyszedł pan profesor

nie mogę decydować, to już zależy do Szefa”.

traktować jako hołd złożony stolicy, miastu

niezapomnianego Kabaret Starszych Panów oraz

Artur Sandauer. Na scenie trwa występ a Rudzki

A propos Pana Boga, taka anegdota. Kiedy Jan

swych urodzin podarował Pan piosenkę.

Kabaretu Szpak. Laureat KFPP w Opolu w 1963

co raz zwraca się do niego „Prawda, panie pro-

Paweł II był z pierwszą pielgrzymką do Polski, był

Śpiewaliśmy z Piotrem Szczepanikiem „Jaka

roku za piosenkę „Dzisiaj jutro zawsze”, oraz II

fesorze?”. Wreszcie, za którymś razem Sandauer

szczęśliwy i rozemocjonowany tą wizytą, na po-

tego jest przyczyna, ja z Lublina, ty z Lublina”.

nagrody w 1965r. w dueci z Igą Cembrzyńską za

mówi „A dajże pan temu spokój, przecież pan też

kładzie samolotu stewardesa zapytała „A może

Tło powstania tej piosenki było bardzo proste,

piosenkę „W siną dal”. Wykonawca niezliczonej

jest profesorem?”. Na co Rudzki „Tak, ale ja tylko

Ojcze Święty, coś mocniejszego?”. Papież na to

zgodne z jej tekstem. Ponieważ Szczepanik i ja

liczby przebojów m.in. „Bal na Gnojnej”, „Bohdan

dlatego, żeby Łazuka mógł być magistrem”.

„A na jakiej jesteśmy wysokości?”. Kiedy Jan

pochodzimy z Lublina, więc w tym co umiemy

trzymaj się”, „Bo to się zwykle tak zaczyna”, „To

Paweł II usłyszał, że na 10 000 metrów, odrzekł

najlepiej, czyli w piosence, oddaliśmy ukłon na-

było tak”, „Miłość złe humory ma” czy profetycz-

„Nie, za blisko Szefa”. Miał poczucie humoru.

szemu miastu. Dobrze, że pan o tym wspomniał,

nych „Tajemnic Mundialu”. W pamięci widzów

Panie Bohdanie widać u pana olbrzymi
dystans do siebie i pogodę ducha…
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FOTO: Robert Causari. Z archiwum B. Łazuki.
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Adolfem w jednej garderobie) przez Pl. Trzech

tej okazji przypominają mi się dwie anegdoty

kolei mojego życia ma bardzo duże znacze-

że jeśli techniczne zaplecze ekipy z czegoś się

Bohdan Łazuka
Urodzony 31 października 1938 r. w Lublinie,
absolwent PWST w Warszawie, aktor filmowy

W pewnym momencie, kiedy człowiek czuł

Kiedyś bardzo, bardzo dawno temu na ekskur-

bo to był duet, który się bardzo podobał. Za spra-

zapisał się licznymi rolami teatralnymi i filmo-

się za bardzo potrzebny, mój pianista Janusz

sję do Teatru Rapsodycznego pana Kazimierza

wą tej piosenki spotykały nas bardzo miłe chwile

wymi (m.in. „Kochajmy syrenki”, „Małżeństwo

Sent, zawsze mówił mi „nie daj się tylko zwa-

Kotlarczyka wzięła mnie krakowska aktorka Basia

nawet podczas podróży za granicę, bo jak pan

z rozsądku”, „Nie lubię poniedziałku”, „Wojna

riować”. Podobnej jak pańska recenzji doczeka-

Horawianka. Wtedy poznałem Karola Wojtyłę,

wie, masa lubliniaków jest rozrzucona po całym

domowa”, „Hallo szpicbródka”, „Piłkarski poker”,

łem się od nie byle kogo, bo od pana Antoniego

który jak pan wie, był tam wcześniej aktorem.

świecie. Tak oto została mi tęsknota i piosenka.

„Chłopaki nie płaczą”). Laureat nagrody „Złota

Słonimskiego. Szliśmy kiedyś z panem Adolfem

Żałuję, że nie zamieniliśmy wtedy ani słowa.

Dymszą (bo też miałem taki epizod, kiedy

Wspomniałem o tym dystansie, bo duża

w teatrze „Syrena” siedziałem razem z panem

część Pana artystycznego żywota to kino,
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nie byli rozrzutni. Stąd to wyróżnienie. Przy

a dla mnie takim symbolem tego dystansu

Darzy

pan

rodzinne

miasto

dużym

sentymentem…
Lublin, o czym już mówiłem, dla dalszych

Maska” w plebiscycie na najpopularniejszego aktora roku (1965) oraz Prometeusz’96 za szczególne osiągnięcia dla sztuki estradowej.
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uszyta zwykle z grubszych materiałów, posiada
nieco większą szansę na zachowanie, ale tylko
w specyficznych warunkach wilgotnościowych
i temperaturowych. Dzięki szczęśliwemu zbiegowi różnych czynników, w podziemiach lubelskiej
Archikatedry, zachowało się około 200 fragmen-

Z MASECZKĄ
W GŁĄB KRYPTY

tów tkanin. Większość z nich udało się poddać
konserwacji i rekonstrukcji. W ten sposób udało nam się zebrać największą w Polsce kolekWnętrze krypty Noskowskich tuż po otwarciu

cję strojów grobowych. Otworzyło to nowy etap

(fot. R. Niedźwiadek)

w badaniach obrzędowości pogrzebowej, która

EKOGADKA NR 12 - LATO 2020

SPACER Z ARCHEOLOGIEM

w Rzeczpospolitej szlacheckiej miała bardzo teatralny wymiar. Za pracę przy pochówkach i konserwację strojów Komisja Europejska wyróżniła

O tym co skrywają krypty kościołów na Lubelszczyźnie, oraz o tym,
iż czasem codzienna praca archeologa niewiele różni się od tej w czasie
pandemii, rozmawiamy z dr Rafałem Niedźwiadkiem.

zespół kostiumologów i konserwatorów medalem
„Europa Nostra” - najwyższym wyróżnieniem
w kategorii renowacji zabytków.
Używamy określenia „stroje grobowe”.

ADAM PRZYSTUPA

Przygotowywano je specjalnie tę okazję?
Często były to szaty skrojone specjalnie na
okoliczność pogrzebu, ale również spotykaliśmy

Po raz kolejny spotykamy się by poroz-

można było spojrzeć na serce, wątrobę, mięśnie.

ubrania noszone za życia zmarłego. Czasem był

mawiać o odkrywaniu tajemnic historii. Tym

Także mikroby działają różnie. Trzeba jednak po-

to wyciągnięty prosto z szafy strój paradny, in-

razem jednak ma to miejsce w szczegól-

wiedzieć, że masek używamy nie tylko schodząc

nym razem spotykaliśmy elementy ubrania no-

nych okolicznościach, w czasie pandemii,

do krypt. W ubiegłym roku były niezbędne pod-

szące ślady łatania czy cerowania. Wreszcie

czas prac na Zamku Lubelskim. Służyły

mógł być to rodzaj całunu, którym przykrywa-

dwóm celom: z obawy przed flo-

no zmarłego. Nie było to jednak, jak można by

rą bakteryjną oraz dla ochrony

się spodziewać zwykłe płótno, ale udająca suk-

kiedy zmuszeni jesteśmy zachować szczególne środki ostrożności. Pomyślałem, że są sytuacje, kiedy archeolodzy
również muszą zachować
szczególną
przy

ostrożność

swoich

dzi o pracę w maseczkach,
jesteśmy z nią obyci.
Jako

pracach.

czujecie obawę otwie-

klątwy

rając taką kryptę, scho-

Tutenchamona,

dząc w nieznane?

które były obecne w grobowcu

króla

Kazimierza

Jagiellończyka.
Żeby nie szukać daleko, z tego

W

latach

kierowałem
tego

rodzaju

Inwentaryzacja pochówków w kryptach kościoła
p.w. św. Józefa w Klimontowie

archeolodzy

Nie musimy sięgać do
ale choćby do mikrobów,

nie czy płaszcz tkanina jedwabna przetykana

przed kurzem. Jeśli więc cho-

(fot. R. Niedźwiadek)
i ustalili ewentualną szkodliwość.
To nie tylko kwestia bezpieczeństwa

2001-2002

archeologów,

pierwszymi

przedmiotów?

badaniami

ale

również

odkrywanych

na

O ile mikroby rozkładają ciała zmarłych, bywa,

Lubelszczyźnie, w Archikatedrze

że w stopniu nienaruszonym pozostawiają ich

p.w. Św. Jana w Lublinie. Nie wiem,

stroje. Wielokrotnie bardzo dosłownie doświad-

czynienia dzisiaj, podczas ponownego otwarcia

czy nie były to pierwsze prace na tak dużą ska-

czaliśmy wielkopostnego zawołania „z prochu

wejścia do krypty rodziny Noskowskich w kościele

lę w Polsce, ale na pewno były pierwszymi tak

powstałeś w proch się obrócisz”. Kości ludzkie

p.w. Św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Eksplorując

kompleksowymi i interdyscyplinarnymi. Przez

obracały się do postaci popiołu, natomiast trum-

komorę grobową jesteśmy zaopatrzeni w ma-

minione dwadzieścia lat nastąpił w tym wzglę-

ny, czy też stroje przetrwały. To ewenement.

seczki, stroje jednorazowe, rękawiczki. W każdej

dzie ogromny postęp, ale wówczas, kiedy pró-

Zabytki tekstylne w materiale archeologicznym

z krypt panują inne warunki. Czasem natrafiali-

bowałem zasięgnąć wiedzy o antyseptyczności,

są niezwykłą rzadkością. Insekty, grzyby i roz-

śmy na zmarłych zmumifikowanych na podobień-

o tym jak zabezpieczyć siebie, pracowników czy

tocza, ale także i sam rozkład ciała ludzkiego

stwo egipskich mumii. Wiem, że trudno to sobie

materiały jakie wydobywamy, niewiele osób było

powodują zniszczenie przedmiotów i ich unice-

Zbliżenie na guziki spinające żupan i pasek

wyobrazić, ale odnajdywaliśmy zmarłych, któ-

w stanie cokolwiek doradzić. Dziś jest o wiele ła-

stwienie. Najdelikatniejsze elementy odzieży, te

tekstylny - krypta środkowa Archikatedry

rym można było zajrzeć w oczy. W innym miejscu

twiej. Biolodzy nauczyli się wyróżniać mikroby,

znajdujące się najbliżej ciała, najszybciej ulegają

(fot. R. Niedźwiadek)

zmarły był tak naturalnie zakonserwowany że

które bytują w kryptach, określili je gatunkowo

całkowitemu rozkładowi. Garderoba zewnętrzna,

typu zabezpieczeniami mieliśmy do
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złotem. W Archikatedrze spotkaliśmy szaty charakterystyczne zarówno dla mężczyzn, jak też
kobiet. Za stroje damskie niewątpliwie uznamy
sukienki i spódnice. Spośród odzieży męskiej,
poza typowymi dla polskiego stroju narodowego
żupanami uszytymi z jednolitego atłasu jedwabnego, w trakcie badań znaleziono również, zapożyczony z mody hiszpańskiej wams wykonany
z jedwabnego rypsu. Na ubranie grobowe składał się nie tylko strój wierzchni, ale także inne
elementy – nakrycia głowy, pasy, buty i drobne
przedmioty lub dewocjonalia. Do tych ostatnich

Część ekspozycji w kryptach Archikatedry,

poza metalowymi krzyżykami i medalikami oraz

po środku zawieszony jest medal

różańcami

zaliczymy

tekstylne

szkaplerzyki,

(fot. R. Niedźwiadek)
naturalnego koloru. Obecnie, tylko w pojedyn-

(u góry) Szkaplerzyk z Archikatedry.

czych przypadkach udało się wskazać na natu-

(u dołu) Pończochy z jedwabnej przędzy, stan

ralną barwę włókien – zieloną, beżową, brązową

przed konserwacją (fot. R. Niedźwiadek)

i bordową.
Oprócz

strojów

zapewne

natrafiliście

w badanych kryptach na jakieś artefakty?
Wchodząc do krypt grobowych nie byliśmy
pierwsi. To, co w archeologii Egiptu jest normą,
czyli ograbianie grobów, miało miejsce także
i w Polsce. Nie znam właściwie krypty, a widziałem ich kilkadziesiąt, które przetrwałyby w nienaruszonym stanie do naszych czasów. Może
jedynie groby królewskie pozostały nietknięte,
ale we wszystkich, które badałem we wschodniej
Polsce, znajdowałem ślady ingerencji osób trzecich. Pozostając przy kryptach w Archikatedrze,
w których umieszczano zioła bądź spisane mo-

Przykłady męskiej odzieży wierzchniej

precjoza czy dewocjonalia były obecne tylko

dlitwy i zawieszano na szyi. Doniosłym odkry-

pozyskanej podczas badań w kryptach

w szatach, które rabusie odrzucili uważając za

ciem było pozyskanie ośmiu fragmentów pasów

Archikatedry

zagrożenie epidemiologiczne. Pomimo niewiel-

kontuszowych. Za wyjątkowe trzeba uznać obec-

(fot. R. Niedźwiadek)

kiej liczby przedmiotów metalowych, jakie oparły

ność pary pończoch z cienkiej przędzy jedwab-

się złodziejom, są takie, które prezentują wysoki

nej. Były one zdobione stylizowanym wzorem,

kunszt wykonania. Jednym z nich, jest brązo-

wyszytym srebrną nicią.

wy krzyż z podwójnym ramieniem poprzecznym

Już sam opis tych strojów przemawia do
wyobraźni.

w kilku grobach zachowały się one w zaskaku-

skim. W czasach historycznych był on nazywany

jąco dobrym stanie Część z tych roślin posiadała

archeologicznych,

caravac’a, od miasta na Półwyspie Iberyjskim.

właściwości dezynfekujące i unieszkodliwiające

przy rekonstruowaniu strojów historycznych ko-

Inny niecodzienny krzyż, sporządzony z drewna,

uciążliwy zapach. Inne natomiast uznać możemy

stiumolodzy zwykle posługiwali się przedstawie-

znaleziony został w jednej z trumien w krypcie

za dar grobowy – wiązanki i bukiety łąkowych

niami ikonograficznymi lub przekazami pisany-

zachodniej. Posiada on bogato rzeźbioną pod-

kwiatów. Specyficznym przykładem roślin wkła-

mi. W przypadku lubelskiej Archikatedry, można

stawę i mógł być stawiany na jakimś ołtarzu

danych do trumny mogą być wianki. Tradycja

te przedmioty ująć w palce, prześledzić ich wy-

kościoła.

podaje, że święcono je podczas uroczystości

Przed

podjęciem

prac

Zaskoczeniem dla wielu mogą być towa-

krój, analizować wątki splotów, sposób zdobie-

rzyszące pochówkom rośliny.

nia stroju. Niestety warunki mikrobiologiczne
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i grawerowanymi napisami w języku hiszpań-

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przypadających 15 sierpnia. To zwyczaje charakte-

panujące w kryptach zdecydowanie najbardziej

Fragment sukni skrojonej z przetykanego

Większość roślin wsypywanych do trumien sta-

rystyczne właściwie dla wszystkich pochówków,

niekorzystnie wpłynęły nie tylko na strukturę

złotem jedwabiu, stan przed konserwacją

nowiło obok strużyn sosnowych wypełnienie tek-

które spotykamy w kościołach. Nie wiemy, jak

tkanin, ale przede wszystkim na przetrwanie ich

(fot. R. Niedźwiadek)

stylnych poduszek i materacy. W Archikatedrze

to było w przypadku osób pochowanych na
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on z pastorału, którego głowica została skra-

w której żyłach płynęła krew Tęczyńskich. Różne

ki roślinne nie zachowują się w ogóle.

dziona. Zapewne taki sam los spotkał pierścień

bywają też wielkości krypt. Są to wielkie sale jak

i ewentualnie inne kosztowności. Ułożenie szat

pod Archikatedrą, które mają 25 m2, ale były też

wskazywało, że złodzieje dokładnie przeszukali

krypty o wymiarach 2mx2m. Jedyną w swoim ro-

pochówek.

dzaju jest krypta w kościele w Klimontowie zaj-

Nie zawsze udaje się zidentyfikować kości umarłych.
Grobowce i krypty dedykowane były konkret-

Kiedy pojawiły się krypty?

nej osobie bądź rodzinie. Należałoby się spo-

mująca całą przestrzeń pod nawą główną.

Nie ma jednej cezury określającej moment

w Końskowoli powinniśmy odkrywać wyłącznie

pojawianie się tego typu pochówków. Uważa się

szczątki tego rodu, tymczasem tak nie było.

powszechnie, że początkowo w XII-XIII wieku

Sądziłem, że wchodząc w do krypt poczuję

Podobnie było w Archikatedrze, gdzie jak się

zarezerwowane były tylko dla najwyższych elit -

się jak Howard Carter dotykając Tutenchamona.

krypt?

domyślamy, po wielkim pożarze w 1752r. do

Krzyż „caravac”, po lewej - w chwili

władców bądź najwyższych dostojników kościel-

Myślałem o tym, że zagłębiając się w herme-

krypt zgarnięto większość pochówków mieszając

odnalezienia, po prawej - po konserwacji

nych. Chowano ich nie w kryptach, ale w tum-

tyczny świat zmarłych, z należytym dla nich

z sobą szczątki ludzkie. Nie dysponujemy listą

(fot. R. Niedźwiadek)

bach, czyli w formach kamiennych grobowców

szacunkiem będziemy mogli wszystko zbadać,

zmarłych, którzy zostali pochowani. Być może,

w kształcie prostopadłościennej skrzyni, dedyko-

oczyścić, opisać i zinwentaryzować. Niestety to

przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatry-

wanych indywidualnie poszczególnym osobom.

wrażenia szybko pierzchło. Przed nami byli tam

wać w zwyczajach jezuitów, którzy niechętnie

Na Lubelszczyźnie mamy takie dwa przykłady -

robotnicy, którzy brutalnie przekuli sklepienie.

odnosili się do stawiania w swych świątyniach

kościół pobrygidkowski w Lublinie i kościół farny

Jego elementy spadły na część trumien. Bywa,

epitafiów. Z pewnością, w jakimś stopniu, win-

w Końskowoli, które jednak możemy datować na

że w trakcie badań spotykamy się z presją czasu,

ne są także liczne zawieruchy wojenne i pożary

XIV – XV stulecie. Krypty zaczęły się pojawiać

ponaglaniem, niezrozumieniem celowości naszej

niszczące dokumenty pisane. Inaczej było pod-

pod koniec epoki gotyku, zaś w okresie renesan-

pracy. Bywa też, że osoby, którym powierzono

czas badań pochówków sióstr brygidek i wizy-

su i baroku były już powszechne. Gdy budowa-

pieczę nad tymi miejscami wydają się nie rozu-

tek w kościele pobrygidkowskim w Lublinie. Tam

no barokowy bądź renesansowy kościół od razu

mieć swojej roli. Tymczasem, przez wzgląd na

każda z trumien była dedykowana z osobna sio-

w programie budowlanym przewidywano zosta-

szacunek dla zmarłych musimy chronić tę część

strze, mimo że wszystkie wspólnie miały skom-

wienie sali z myślą o fundatorach świątyni bądź

dziedzictwa narodowego. Choć badania archeolo-

ponowane w ten sam sposób epitafium, gdzie

o członkach jakiegoś bractwa. W kościele p.w.

giczne z natury swojej mają charakter niszczący,

umieszczano imię i nazwisko zmarłej oraz datę

św. Michała w Lublinie sale i komory grobowe

to poprowadzenie ich z wyczuciem i szacunkiem

śmierci. To były jednak najmłodsze z przebadanych pochówków, pochodzące z lat 1829-1882.
W lubelskiej Archikatedrze udało się jednak zidentyfikować jednego z biskupów.

wychodziły poza obrys kościoła, a to dlatego, że

dla zmarłych pozwala odkryć, to co z pozoru nie

Krypta rodziny Tarłów w Oplu Lubelskim,

przy lubelskiej farze działało wiele bractw religij-

pozostawia materialnych dowodów – jak zwycza-

po środku trumna wojewody Jana Tarły

nych, nadto właściwie wszystkie cechy rzemieśl-

je pogrzebowe naszych przodków.

(fot. R. Niedźwiadek)

nicze posiadały własne krypty, gdzie chowano
zmarłych.
Czy krypta była tylko miejscem złożenia
doczesnych szczątków zmarłego, czy służyła też innym celom?

dr Rafał Niedźwiadek
Absolwent archeologii na UMSC w Lublinie i UR

Wydawało się dotychczas, że krypty powin-

w Rzeszowie, asystent w Zakładzie Archeologii

ny być surowe, wręcz niewykończone, nieotyn-

Późnego

Średniowiecza

kowane. Tak było w Archikatedrze, ale musimy

Instytutu

Archeologii

pamiętać, że wygląd tamtejszych pomieszczeń

Kopernika w Toruniu. Autor i współautor ponad

to efekt ich odbudowy po pożarze. Natomiast

80 publikacji, w większości opisujących dzieje

w innych świątyniach, np. w kościele p.w. św.

Lublina i Lubelszczyzny. Założyciel firmy Archee

Marii

dwupoziomowa

Badania i Nadzory Archeologiczne prowadzącej

jenia szat wierzchnich wskazywały, że mamy do

krypta wydaje się być kaplicą grobową wypo-

m.in. w latach 2001-2002 badania archeolo-

czynienia z człowiekiem majętnym za życia i pia-

sażoną w ołtarz, gdzie schodzono nie tylko by

giczne w archikatedrze lubelskiej (ponad 100

W krypcie wschodniej znajdowała się trumna,
której wystrój i tekstylia wykorzystane do skro-
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Co czuje archeolog schodząc w głąb

dziewać, że wchodząc np. do krypty Tęczyńskich

Bok trumny siostry Jakobiny Koszulskiej
(fot. R. Niedźwiadek)

Magdaleny

w
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cmentarzach przykościelnych, bo w ziemi szcząt-

Łęcznej

i

Nowożytności,

Uniwersytetu

Mikołaja

stującym wysoką funkcję. Natomiast, obecność

też data została wybita mosiężnymi ćwiekami na

pochować zmarłych, ale również by sprawować

pochówków znalezionych w kryptach i najlicz-

przy kościach piuski, biretu, rękawiczek jedwab-

szczycie trumny. Wyposażenie jakie znaleźliśmy

msze czy egzekwie. Podobnie jest w Końskowoli,

niejsza w Polsce kolekcja ubrań staropolskich),

nych, stuły i manipularza wskazywały na du-

przy szczątkach biskupa zachowało się w spo-

gdzie krypty pod kaplicą południową i północ-

w latach 2003-2004 pierwsze badania archeolo-

chowny stan pochowanej osoby. Dalsze poszu-

sób, który umożliwił ich dalszą konserwację i re-

ną są mauzoleami dla dwóch gałęzi rodów. Pod

giczne na Lubelszczyźnie towarzyszące budowie

kiwania doprowadziły do konkluzji, że szczątki

konstrukcję. Niestety nie znaleźliśmy żadnych

północną, w specjalnym grobowcu, który nazy-

dróg szybkiego ruchu, w latach 2007-2011 pra-

mężczyzny można powiązać z biskupem Janem

insygniów władzy – pierścienia, pastorału czy

wany jest vanitasem są pochowani Opalińscy,

ce archeologiczne w Teatrze Starym w Lublinie,

Michałem de la Mars (Delamars), który był archi-

tiary. Pewnym tropem jest połamany drzewiec,

natomiast po przeciwnej stronie księżna Zofia

badania archeologiczne na pl. Litewskim (2016),

diakonem lubelskim i zmarł w 1725 roku. Taka

pokryty purpurową farbą, być może pochodził

Lubomirska, ostatnia dziedziczka Końskowoli,

deptaku i pl. Łokietka (2018).
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ADAM PRZYSTUPA

T

owarzysząca nam od miesięcy pan-

suszonymi kwiatami (różami i goździkami), przy-

demia koronawirusa zmusza nas do

prawami czy kamforą. Ich zapach filtrował wdy-
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FOTO: Karnawał w Wenecji. Adobe Stock.

zasłaniania twarzy w miejscach publicznych.
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LUDZIE
W MASKACH

Zakrywano usta na różne sposoby,
o których niewielu dziś już pamięta...

chane przez medyków powietrze.

Szczędzimy tedy sobie wzajem uśmiechu, po-

Charles de Lorme dbał o bezpieczeństwo

wtarzając sobie, że to tylko na czas jakiś, że to

swoje i swoich kolegów. Maski wyposażone były

z troski, z potrzeby chwili. Owa potrzeba budzi

w okulary, nadto głowę chronił kapelusz z ma-

w nas skrywane pokłady inwencji. Pojawiają się

rokańskiej, koziej skóry. Na nogi wzuwano skó-

tedy na twarzach samodzielnie szyte maseczki,

rzane nogawice i buty, na grzbiet długi sięgający

wzorzyste, fantazyjne, oddające ducha osoby,

kostek płaszcz. W dłoniach na których widniały

która za nią kryje swe lico. Ktoś powiedział mi,

skórzane rękawice niósł lekarz swoją drewnianą

iż w istocie to nic nowego, że czas był przywyk-

laskę, pozwalająca na badania ofiar dżumy na

nąć, bo nie raz przywdziewamy maski nawet nie

odległość.

zakrywając twarzy. Mnie jednak widok mijanych

Nie wiemy jak bardzo skuteczny był wynala-

ludzi w ochronnych maseczkach powiódł w zgoła

zek de Lorme. Nie wiemy też, jak bardzo był roz-

inny ciąg skojarzeń…

powszechniony. Kronikarze wspominają, iż pta-

Ptasia maska czarnego moru.

siej maski używano m.in. we Francji, Holandii,

Maski od dawna towarzyszyły czasom za-

Niemczech czy Włoszech. Paradoksalnie, miast

razy. Człowiek zwykł chronić się przed zakaża-

stać się oznaką medyka niosącego wybawienie

niem, przed kontaktem z morowym powietrzem.

jest dziś budzącym trwogę symbolem czarnego

Uważano bowiem dawniej, iż to właśnie skażone

moru.

chorobą powietrze jest przyczyną moru czyli ma-

Wenecka tajemnica.

sowego umierania. Zważywszy, iż wiele chorób

Śladem użycia ptasich masek podczas zarazy,

na podobieństwo dręczącego nas wirusa SARS-

która w 1656r. pochłonęła we Włoszech kilkaset

CoV–2 roznosi się drogą kropelkową, ów pogląd

tysięcy ofiar, jest jeden z rodzajów weneckich

nie był daleki od prawdy.

karnawałowych masek - postać Doktora Zarazy

Zakrywano więc usta na różne sposoby, o któ-

(Il Medico della Peste). Co ciekawe, owa maska

rych niewielu dziś już pamięta, bo i pewnie nie

zdobna dużym dziobem ma zwykle biały kolor,

różniły się wiele od naszych współczesnych za-

nie zaś jak można by sądzić czarny. Czerń wła-

biegów. Wyobraźnię zwykła za to rozpalać prze-

ściwa jest dla moretty.

dziwna maska w kształcie ptasiej głowy z długim

Moretta to zarezerwowana wyłącznie dla ko-

dziobem, którą dostrzec możemy na XVII i XVIII

biet okrągła, zakrywająca owal twarzy maska po-

grafikach. Na pomysł by w ten sposób chronić

kryta czarnym aksamitem. Jej nazwa nie nawią-

medyków niosących pomoc w czasach epidemii

zywała, jak można by sądzić do przypomnianego

dżumy wpadł francuski lekarz Charles de Lorme

już tutaj określenia moru, ale jest zdrobnieniem

(1584 – 1678). Projektując ptasią maskę, nad-

od włoskiego rzeczownika „mora” oznaczającego

worny medyk królów Henryka IV, Ludwika XIII

Murzynkę lub brunetkę. Czasem zwano ją mutą,

i Ludwika XIV, oraz przyjaciel słynnego kardyna-

co z kolei wywieść należy od słowa „niemy”.

ła Richelieu kierował się ponoć obserwacją przy-

Maski tej nie mocowano bowiem przy pomocy

rody. Zauważył bowiem, że na dżumę skrzydlate

troczków. Kobiety przytrzymywały ją przygryza-

stworzenia zapadają nader rzadko, ale zamysł

jąc znajdujący się w jej wnętrzu na wysokości

ów miał wymiar nie tylko symboliczny. Nos maski

ust stosowny guzik. Siłą rzeczy uniemożliwiało

uformowany w kształcie dzioba o długości jednej

to rozmowę, więc damy kryjące się za czernią

stopy, wypełniano bowiem ziołami (m.in. miętą),

moretty milczały intrygująco. Ba, uwodzicielsko.
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potem rządy jego następców przyniosły klęskę

tylko ofiarowywała widok swych lic, ale również

w realiach XII stulecia. Film o średniowieczu nie

krzyżowców po Hittin i utratę przez chrześcijan

dźwięk swego głosu.

oddający w żaden sposób duchowości średnio-

Jerozolimy.

wiecza. Obraz mówiący wiele o jego twórcach,

pośród innych skrzących się barwami, niezwy-

przykładających własne kalki myślowe do po-

Opowieść o maskach nie może obyć się bez

kle dekoracyjnych masek stanowiących symbol

staci bohaterów sprzed wieków. Sceptycznych,

tej najsłynniejszej, żelaznej. Kto czytał powieść

weneckiego karnawału. Wiele z nich to niemal

cynicznych, wątpiących. Wreszcie film pełen

Aleksandra Dumas „Wicehrabia de Bragelone”,

dzieła sztuki zdobniczej. Wykonane z masy pa-

błędów historycznych. Tak oczywistych, iż jeden

musiał zapamiętać ten fragment, kiedy Athos

pierowej, porcelany, skóry, metalu a nawet

z recenzentów nie będący w żadnym razie en-

szkła. Bardziej przyciągają uwagę złocona, za-

tuzjastą wypraw krzyżowych napisze: „Reżyser

krywająca całą twarz, męska bauta, czy kobieca

obrazu fabularnego ma oczywiście prawo prze-

półmaska kolombina, bogato zdobiona złotem,

kształcać prawdę historyczną, powinien jednak

srebrem i piórami. Mocniej intrygują jest jeszcze

robić to w granicach zdrowego rozsądku”. Nie

ściśle dopasowana do twarzy, porcelanowa volto,

narzekam. Raczej uczulam, choć sam wiedząc to

czy nawiązujące do postaci z komedii dell’arte

wszystko, z ochotą do filmu Scotta powracam.

maski Pierrota, Arlekina czy choćby Pantalone.

Dość jednak dygresji. Słów kilka o Baldwinie

Co ciekawe, pierwsze wzmianki o produkcji

IV. Na tron Królestwa Jerozolimskiego wstąpił jako

weneckich masek, które nie zawsze miały cha-

trzynastolatek po śmierci ojca Almaryka I w roku

rakter li tylko karnawałowej ozdoby, pochodzą

1174. Był znakomicie wykształcony - mówił bie-

z XIII stulecia, a wykonujący je rzemieślnicy

gle po francusku, łacinie, flamandzku i arabsku.

tzw. mascherari zrzeszeni byli w oddzielnej gil-

Jego nauczycielem był jeden z najwybitniejszych

dii. Skąd zaś sam pomysł? Wielu dopatruje się

ówczesnych historyków i intelektualistów, biskup

w nich echa islamskiego zwyczaju zasłaniania

Wilhelm z Tyru. On to właśnie, gdy Baldwin miał

i Raul ujrzeli w obecności d’Artagnana „Przy
świetle krwawych błyskawic, w szarej mgle, ciskanej wiatrem z obłoków, ujrzeli o kilka kroków
poza gubernatorem idącego poważnie człowieka
w czarnym ubraniu, z maską stalową na twarzy,
przytwierdzoną do takiegoż samego kasku, zakrywającego mu całą głowę. Ogień z nieba rzucał płowe odbłyski na powierzchnię błyszczącej
stali, które, igrając w ciemności, wydawały się
spojrzeniami, ciskającymi błyskawice.” Ja w każdym razie zapamiętałem. A potem szukałem, czy
ów człowiek w żelaznej masce istniał naprawdę.
I tym razem, co w przypadku bohaterów literackich nie zdarza się często, odkryłem, iż w istocie.
Głównym źródłem wiedzy o „człowieku w żelaznej masce” pozostaje zachowana w Francuskim

twarzy przez kobiety, wiążąc go z zaangażowa-

lat dziewięć dostrzegł, iż chłopiec podczas zaba-

niem Republiki Weneckiej w wyprawy krzyżo-

wy z rówieśnikami nie odczuwa bólu. Utrata czu-

Archiwum Narodowym korespondencja i zapiski

we. To zaś wiedzie nas do kolejnej części naszej

cia, stanowiąca jedną z wczesnych objaw trądu,

człowieka, który zwał się Bénigne Dauvergne de

opowieści.

zaintrygowała biskupa, który nakazał przebadać

Saladyn uszedł z pola bitwy a w 1180 roku

Saint-Mars. Swą karierę zaczynał w szeregach

Królewska maska, której nie było.

chłopca. Diagnoza postawiona przez lekarzy po-

podpisano rozejm, bo choć Baldwin Trędowaty

królewskich muszkieterów jako kwatermistrz ka-

W dzisiejszych czasach słowo ustępuje miej-

twierdziła u Baldwina nieuleczalną w owym cza-

okazał się wybitnym wojownikiem, był również

pitana Charlesa de Batz-Castelmore d’Artagna-

sca obrazom. Nic więc dziwnego, iż swą wiedzę

sie chorobę. Początkowo przebiegała ona łagod-

zdolnym politykiem. Póki starczało mu sił, godził

na. Nie, bynajmniej nie ponosi mnie fantazja.

o historii częściej niż z dobrze udokumentowa-

nie, co sprzyjało ukrywaniu tego faktu. Niestety

wewnętrzne konflikty i wbrew przeciwnościom

Po prostu Dumas pisząc swe powieści twórczo

nych książek czerpiemy z kina. Te zaś ze swej

wraz z upływem czasu zaczęły pojawiać się ob-

starał się zapewnić królestwu przetrwanie. Ono

czerpał z historii swego kraju i jednego ze swych

natury próbuje zawładnąć naszą wyobraźnią. Jak

jawy trądu w jego najcięższej leprosomatycznej

zaś, wbrew temu co czasem można usłyszeć, nie

bohaterów

mocno, niech świadczy fakt, iż po premierze fil-

wersji. Choroba zaatakowała nos, policzki oraz

było bynajmniej pod jego panowaniem feudalną

podczas oblężenia Maastricht oficera. Podobnie

mu Ridleya Scotta „Królestwo niebieskie” utarło

palce u rąk i nóg.

kolonią, ale sprawnie zarządzaną i prosperującą

czynił Henryk Sienkiewicz czerpiąc z prawdziwej

obdarował

nazwiskiem

poległego

Kiedy jako szesnastolatek objął pełnię wła-

gospodarczo państwowością, zamieszkaną nie

historii Mikołaja Skrzetuskiego, który w istocie

przez

dzy (wcześniej rządy w jego imieniu sprawowali

tylko przez łacinników, ale również chrześcijan

przedarł się ze Zbaraża, a pana Wołodyjowskiego

krzyżowców na terenie Syrii i Palestyny, nosił na

regenci) zmuszony był zmierzyć się z zagroże-

obrządku wschodniego, muzułmanów,

obdarzył dwojgiem imion po Jerzym - komen-

twarzy srebrną maskę by ukryć oznaki toczącego

niem płynącym ze strony Saladyna, kurdyjskie-

i Ormian. Sen z powiek spędzał Baldwinowi pro-

go trądu. W rzeczywistości, choć okres jego pa-

go wodza jednoczącego muzułmanów w walce

blem sukcesji, sam bowiem ze względu na trąd

Wróćmy jednak do de Saint-Marsa. Bardziej

nowania jest dość dobrze udokumentowany, nie

z krzyżowcami. Mierząc ówczesnych naszą mia-

nie mógł mieć potomstwa. Tron pisany był jego

niźli ze służby w muszkieterach znany był z kie-

zachował się żaden przekaz, który by to upraw-

rą, wydaje się niewiarygodne, iż ów schorowany

siostrze Sybilli, której rękę otrzymał francuski

rowania kilkoma francuskimi więzieniami. Z cza-

dopodobniał. Mimo to w pamięci widzów pozo-

młodzieniec poprowadził niespełna 400 rycerzy

rycerz Gwidon z Lusignan. W roku 1183 Baldwin

su kiedy kierował twierdzą Pignerol zachował się

stają pełne symboliki kadry, na których twarz

naprzeciw 30 tysięcznej armii sułtana. Idąc śla-

zachorował na febrę. Udało mu się ją zwalczyć,

list z lipca 1669 roku, w którym minister Ludwika

władcy okrywa mieniąca się srebrem maska.

się przekonanie, iż Baldwin IV, władca Królestwa
Jerozolimskiego,

42

Człowiek w masce

Dziś, pochodząca z XVIII wieku moretta ginie

FOTO: Żelazna maska. Cannes, Francja. Adobe Stock.
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widowiskowy, ale w żadnym razie nie osadzony

państwa

założonego
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Kiedy kobieta decydowała się uchylić maskę nie

żydów

dancie Kamieńca i Michale - oficerze dragonów.

dem głównych sił Saladyna dopadł i zniósł je 25

ale wtedy trąd zaatakował ze zdwojoną siłą. Król

XIV, markiz de Louvois informuje go o koniecz-

Cóż, Ridley Scott reżyserując „Królestwo

listopada 1177 roku pod Montgisard. Piszę „do-

stracił władzę w rękach i nogach, i niemal zupeł-

ności przygotowania miejsca na przyjęcia spe-

niebieskie” po raz kolejny, po „Pojedynku” czy

padł”, piszę „zniósł” nie li tylko w przenośni, bo

nie oślepł. Zmarł dwa lata później w wieku ledwie

cjalnego więźnia określonego jako Eustachy

„Gladiatorze” udowodnił, iż potrafi uwodzić ob-

z dłońmi obwiązanymi bandażami wziął udział

24 lat. Jego zastygłe, zniszczone chorobą lico nie

Dauger. De Saint-Marsa otrzymał w nim również

razem. My zaś, chodząc do kina, czy zasiadając

w walce, co podniosło morale krzyżowców. Tak

kryło się pod srebrną maską, choć przestawio-

wytyczne, wedle których więzień miał przebywać

przez ekranem telewizora zdajemy się tego ocze-

samo jak modlitwa zniszczonego chorobą króla

na przez Ridleya Scotta scena pożegnania Sybilli

w ścisłej izolacji, w celi o potrójnych drzwiach,

kiwać. Nie dostrzegamy, iż otrzymujemy film

przed relikwiami Krzyża Świętego.

ze zmarłym bratem przykuwa uwagę. Niedługo

a dostęp do niego raz dziennie miał mieć tylko on
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kobiet. Wśród kilkudziesięciu mylnie typowanych

od sierpnia 1669 roku do października 1681

znajdowali się m.in. Nicolas Fouquet (nadinten-

roku, kiedy to de Saint-Mars objął dowództwo

dent finansów skazany za nadużycia na doży-

nad fortem Exiles. Więzień był przypisany do

wotnie więzienie, który wszakże zmarł w 1680r.

swego nadzorcy. Wędrował więc razem z nim,

w Pignerol), hrabia de Varmondois (nieślubny

kiedy ów w maju 1687 roku objął posadę gu-

syn Ludwika XIV, który zmarł w obecności wie-

bernatora więzienia na Wyspie Św. Małgorzaty,

lu świadków w 1683), czy wspominany tu już,

jak również, gdy awansowano go we wrześniu

posiadający dużą wiedzę o sprawach królestwa

1698 rok na stanowisko gubernatora paryskiej

Charlesa de Batz-Castelmore d’Artagnana (zgi-

Bastylii. Jego zastępca zapisał wówczas pod

nął jako się rzekło w 1673r podczas oblężenia

datą 18 września „Pan de Saint-Mars przybył

Maestricht).

RZECZY
POMIESZANIE

ADAM PRZYSTUPA

Czasem ważnych, czasem błahych, czasem intrygujących,
ale zawsze prawdziwych…

z Sainte-Marguerite, by objąć funkcję guberna-

W ostatnich latach popularną stała się teza,

tora Bastylii. Przywiózł ze sobą swego stałego

iż „człowiekiem w żelaznej masce” był Ercole

Największe lustra w Europie znajdują się w sali jadalnej zamku w Pszczynie. Każde z dwóch

więźnia, którego nikt nie zna i który zawsze nosi

Antonio Mattioli, minister księcia Karola IV

zwierciadeł ma 14m2 powierzchni. Monumentalna sala wyposażona w stół jadalny i 32 krzesła została

maskę na twarzy”. Dostęp do więźnia umieszczo-

z Mantui, lub też Eustachy Dauger (spotyka-

stworzona podczas przebudowy rezydencji w latach 1870-1876 wg projektu wybitnego architekta

nego w baszcie Bertaudière oprócz gubernatora

my również pisownię d’Auger), służący Roux

francuskiego Aleksandra Hipolita Destailleura.

mieli incydentalnie: jego zaufany oficer, lekarz

de Marcilly. Dlaczego? Obu nazwisk użyto ma-

i spowiednik.

skując

Za jedną z najsłynniejszych scen w dziejach teatru zwykło uważać się „scenę balkonową”

tożsamość

z Aktu II, sceny II „Romea i Julii” Williama Szekspira. Mało kto jednak zwraca uwagę na fakt, iż miej-

„Człowiek w żelaznej masce” zmarł 19 listo-

więźnia. Obaj rzeczywiście w podobnym czasie

scem miłosnego dialogu w ogród Kapuletów nie jest bynajmniej balkon. Julia ukazuje się ukochane-

pada 1703 roku. Pochowano go na cmentarzu

trafili do królewskich lochów. Dauger za udział

mu w oknie. Co więcej słowa balkon za życia wielkiego pisarza w ogóle nie było w języku angielskim.

parafii św. Pawła pod nazwiskiem Marchioly. Jego

w spisku Hugenotów, którego celem było oba-

Zawleczono go doń z języka włoskiego dopiero w 1618 roku, w dwa lata po śmierci Szekspira. Skąd

rzeczy i ubrania spalono, celę, w której przeby-

lenie Ludwika XIV, Mattioli za ujawnienie obcym

więc „scena balkonowa”. Los bywa przewrotny. Wymyślił ją w 1679 roku Thomas Otway w swojej

wał przeszukano, jej ściany wybielono, podło-

dworom kulis pertraktacji zakup przez króla

sztuce „Historia życia i upadku Gajusza Mariusza”, która była… plagiatem „Romea i Julii”. W zbiorowej

gę zerwano i wymieniono na nową. Kim był ów

fortu Casale Monferrato, w której był pośredni-

wyobraźni zaistniała jednak za sprawą XVIII wiecznego aktora i dramatopisarza Davida Garricka,

więzień stanu, któremu poświęcano tyle uwagi,

kiem. Czy jednak wiedza jaką posiadali mogła

który przywrócił pamięci i scenie dzieła zapomnianego wówczas Szekspira, a wersja z balkonem bar-

przedsięwzięto tyle środków ostrożności by ukryć

być wystarczającym powodem, by utrzymywać

dziej przypadła mu do gustu. Jak widać można jednak poprawić geniusza…

jego tożsamość? Za sprawą jego osoby stracił ży-

ich w odosobnieniu w tak osobliwych okoliczno-

Szerokość najwęższej ulicy na świecie Spreuerhofstraße w niemieckim miasteczku Reutlin-

cie medyk z twierdzy na Wyspie Św. Małgorzaty,

ściach. Jeśli któryś z nich miał wiedzę niebez-

gen waha się od 31 do 50 cm. Rzecz jasna przemierzyć można ją tylko pieszo, choć nie będzie to

który pod murami fortecy znalazł skrawek odzie-

pieczną dla rządzących, czy nie prościej, mówiąc

długi spacer, bowiem Spreuerhofstraße liczy tylko 50 m długości. Wytyczono ją w 1727 roku podczas

nia zapisany krwią. Więcej szczęścia miał niezna-

brutalniej, było go skrócić o głowę? Skrupuły

pośpiesznej odbudowy strawionego rok wcześniej przez pożar miasta.

jący pisma rybak, który wyłowił u brzegu wyspy

mogłyby się pojawić w przypadku krwi królew-

cynowy talerz z wyrytym napisem.

skiej, więc może Wolter lub Dumas mieli rację?

jak

się

zdaje

prawdziwą

Literatka to szklane naczynie służące do spożywania alkoholu. Swej nazwy nie zawdzięcza bynajmniej niewylewającym za kołnierz ludziom pióra, ale swej objętości. Słowo „literatka” to spolszczenie

Zagadka tożsamości tajemniczego więźnia po

Nie wiadomo, również, czy maska rzeczywi-

niemieckiej formy „Liter-achtel”, czyli „ein achtel Liter” oznaczające 1/8 litra. Literatka więc, to więcej

dziś dzień pozostaje niewyjaśniona. Autorem bo-

ście była żelazna. Tak opisywał ją m.in. Wolter.

niż przysłowiowe „sto gram”. A skąd owo staropolskie powiedzenia o osobach nie wylewających za

daj pierwszej teorii o tym czyje lico skrywano za

Pojawiają się teorie o masce z czarnego aksamitu

kołnierz, czyli ochoczo degustujących różne trunki? Bynajmniej nie stąd, iż wlewają one alkohol do

więzienną maską był Wolter. Pisarz i filozof, któ-

bądź masce ze skóry jedynie posiadającej meta-

gardła miast markować picie. Wywodzi się owo powiedzenie od zapisu księdza Jędrzeja Kitowicza,

ry sam spędził 11 miesięcy w Bastylii utrzymy-

lowe elementy. Podobno, podczas prowadzonego

autor „Opisu obyczajów za panowania Augusta III”. Odnotował on w swym dziele, iż książę Karol Ra-

wał, iż był to starszy brat króla Francji Ludwika

współcześnie eksperymentu, ochotnik wytrzymał

dziwiłł, wojewoda wileński, miał zwyczaj dla zabawy „nalać z tyłu za kołnierz wina leniwo pijącemu”,

XIV, którego usunięto, by uniknąć w przyszłości

w stalowym nakryciu głowy jedynie dwie doby,

co zrazu miało go otrzeźwić i skłonić do wypicia następnego kielicha.

walki o tron. Teorię tą twórczo rozwinął w po-

zaś dłuższa próba wywołałaby u człowieka po-

wieści „Wicehrabia de Bragelone”, Aleksander

drażnienie i przewlekły stan zapalny skóry.

Czasami nasze zmysły mogą wysyłają sprzeczne sygnały. Rozkosz dla podniebienia (to oczywiście rzez gustu) skrywać się może w zapachu zgoła odstręczającym. Szwedzi rozsmakowali się ponoć

Dumas. „Człowiek w żelaznej masce” jest w niej

Jakkolwiek było naprawdę, więzień Ludwika

w surströmming, czyli w kiszonym bałtyckim śledziu. Ryby umieszczane są na kilka tygodni w becz-

więzionym bratem bliźniakiem władcy. Ślad dy-

XIV nosił swą maskę przez 34 lata. Oby te, za

kach w solankowej zalewie, gdzie następują procesy fermentacji. Następnie pakowane są w puszki,

nastyczny miało również wiele innych, niczym

którymi przychodzi nam kryć lica w czas epidemii,

które… pod ich wpływem puchną, co dodatkowo może budzić obawę. W dalekiej Azji za przysmak

nieudokumentowanych wersji. Raz miał by to

jak najszybciej stały się jedynie wspomnieniem.

uchodzi nie mniej cuchnący owoc – durian. Jego intensywny zapach gnijącego mięsa sprawił, iż nie

być prawdziwy Ludwik XIV, którego na tronie

można spożywać go w miejscach publicznych. Owoce duriana pokryte są kolczastą żółto-brązową

zastąpił nieślubny syn królowej Anny Austriaczki

skórką, którą należy rozłupać by dostać się do intensywnie żółtego miąższu. Można go jeść na suro-

i kardynała Mazariniego, innym razem prawdzi-

wo, ale również smażyć i gotować jako dodatek do potraw mięsnych.

wy, nieznany ojciec Ludwika XIV. Ta ostatnia teoria zakładała rzecz jasna, iż ojcem króla nie był
Ludwik XIII, który podobno w istocie stronił od
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sam. Tajemniczy więzień przebywał w Pignerol
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Prywatne Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli Marii Papiewskiej;
po środku siedzi M. Papiewska, lata 30. Ze zbiorów Muzeum Lubelskiego.

MARIA
PAPIEWSKA

46

Każdy z nas pamięta swoich pierwszych na-

praca i zaangażowanie miały nieoceniony wpływ

uczycieli z przedszkola i szkoły. Jednych wspo-

na rozwój wychowania przedszkolnego i wcze-

mina często, o innych chce zapomnieć. Cudowne

snoszkolnego w międzywojennej Polsce oraz

beztroskie czasy, kiedy za pomocą zabawy nasze

umocnienie pozycji przedszkola w systemie wy-

nauczycielki otwierały przed nami świat wiedzy

chowania dziecka. Zacznijmy od początku…

było traktowane pobieżnie. Natomiast polskie

szybko zorganizowała tajne nauczanie dla dzieci

ochronki miały za zadanie sprawować opiekę nad

starszych. W obawie przed wykryciem wystarała

dzieckiem oraz bronić je przed grożącym mu nie-

się w 1896 roku o pozwolenie od władz rosyj-

bezpieczeństwem wynarodowienia. Zakładania

skich na prowadzenie kursów robót ręcznych.

i utrzymania instytucji do opieki nad dzieckiem

W 1905 roku Papiewska ukończyła nawet Szkołę

podejmowały się instytucje dobroczynne, kościół

Rękodzielniczą Zofii Mączyńskiej w Warszawie.

oraz osoby prywatne.

Pod tym przykryciem prowadziła naukę przed-

W Lublinie pierwszym ogródkiem spełnia-

miotów ogólnokształcących, a przede wszystkim

jącym nowoczesne warunki był ogródek Marii

historii i literatury polskiej. Wprowadziła też na-

Papiewskiej. Nasza bohaterka urodziła się 24

ukę pedagogiki i metodyki wychowawczej i był to

kwietnia 1859 roku w Klimkiewiczowie (obec-

właściwie początek kursu dla bon i niań, otwar-

nie dzielnica Ostrowca Świętokrzyskiego). Po

tego w 1908 roku i przekształconego w 1918

ukończeniu w 1876 roku pensji Aleksandry

roku na Prywatne Seminarium Ochroniarskie

Świerczyńskiej

z prawami państwowymi.

w

Lublinie

wyjechała

do

Warszawy, gdzie kształciła się na tzw. uniwersytecie latającym - tajnych kursach samodokształcających
w

prywatnych

Mimo

wielu

obowiązków

zawodowych

Papiewska angażowała się w pracy kilku waż-

organizowanych

nych organizacji społecznych i oświatowych.

mieszkaniach.

Na przełomie XIX i XX

W 1882 roku rozpoczęła pra-

wieku

stan

oświaty

cę – jako nauczycielka przy-

w Królestwie Polskim

rody – w swojej dawnej pensji

był bardzo niski. Około

w Lublinie. Wkrótce powróciła

80 procent ludności było

do Warszawy, gdzie kontynu-

analfabetami. Co gorsze

owała naukę na kursach pe-

nie było warunków do

dagogicznych Marii Weryho –

prowadzenia działalności

Radziwiłłowiczowej,

oświatowej, a liczba szkół

pionierki

przedszkolnego

elementarnych i średnich

w Polsce. Papiewska przez

nie była wystarczająca.

wychowania
FOTO: Ze zbiorów Muzeum Lubelskiego.
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całe swoje życie zawodowe,

Legalne i tajne organiza-

nawet

cje oświatowe, zakładane

jako

doświadczona

nauczycielka,

dokształca-

ła się na kursach wakacyj-

przez lublinianki,
Kobiet”

Paryżu,

Równouprawnienia

Krakowie

W 1884 roku doktor
Lasocki

czy

„Związek
Kobiet”

miały za zadanie budzenie

oraz Szwajcarii
Wacław

takie

jak „Koło Pracy Społecznej

nych, m. in. w Zakopanem,
Belgii,
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LUBELSKIE HISTORIE

założył

świadomości

narodowej,

szerzenie oświaty oraz pra-

w Lublinie pierwszą pry-

cę społeczną szczególnie na

watną ochronkę, nazywa-

rzecz kobiet. Panie miały za

i odkrywały nasze talenty. Dzisiaj przywołuje-

W II połowie XIX wieku w krajach Europy

my postać przedwojennej nauczycielki, Marii

Zachodniej zaczęto tworzyć placówki opiekuńczo

ną popularnie wtedy freblówką. Mieściła się

Papiewskiej. Kilkanaście lat temu Muzeum Historii

– wychowawcze dla małych dzieci, których mat-

przy ulicy Zamojskiej 7, w małym parterowym

i organizowanie środków finansowych na kur-

Miasta Lublina poświęciło jej wystawę. Wernisaż

ki coraz częściej podejmowały pracę. Nazywane

budynku z ogródkiem. W 1885 roku kierownicz-

sy dla analfabetów, kolonii letnich, biblioteczek

był niezwykłym wydarzeniem, niekończącym

ochronkami, ogródkami dziecięcymi, czy w koń-

ką zakładu została ucząca tutaj do tej pory przy-

rozsyłanych po wsiach, w końcu nawoływały do

się wspomnieniem wychowanków o nauczyciel-

cu freblówkami od nazwiska Fryderyka Fröbla

rody Papiewska. W 1889 roku już jako właści-

równouprawnienia w prawie i postępowaniu cy-

ce, która na zawsze będzie przywoływać tylko

- niemieckiego pedagoga, autora zasad wycho-

cielka, przekształciła go w „ogródek dziecięcy”

wilnym, w prawie publicznym oraz prawie pracy.

miłe chwile. Ukazała się nam jako osoba mądra,

wania przedszkolnego, czyli dzisiejsze przed-

i przeniosła na ulicę Narutowicza 4. Przedszkole

Pod koniec 1903 roku zorganizowano w Lublinie

życzliwa i niezwykle skromna. Mimo zewnętrznej

szkola zaczęto tworzyć również w Polsce. Proces

to do 1939 roku wychowało wiele pokoleń lubli-

pierwszą polską legalnie działającą szkołę pod

kruchości, była niska, szczupła i pod koniec życia

ten był opóźniony, co wynikało głównie z naszej

nian. Statystyki prowadzone tylko od 1927 do

opieką ciągle nielegalnego „Koła Pracy Społecznej

przygarbiona, była osobą niezwykle silną. Była

sytuacji politycznej i wymagał wypracowania

1939 roku podają, że przez tę placówkę „prze-

Kobiet”. Koedukacyjna szkoła z wykładowym ję-

autorytetem dla wychowanków, nauczycieli, ro-

innego charakteru tych placówek. Wychowanie

szło” ponad 5 tysięcy dzieci.

zykiem polskim mieściła się początkowo przy ul.

dziców i ogromnej grupy współpracowników. Jej

patriotyczne w krajach zachodnioeuropejskich

Oczywiście Papiewska przy ogródku bardzo

zadanie

również

tworzenie

Niecałej 7, potem przy Narutowicza 4. Szkoła
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Seminarium dla Wychowawczyń Przedszkoli Marii Papiewskiej. W dniu uroczystości
50. lat pracy M. Papiewskiej, maj 1929 rok. Ze zbiorów Muzeum Lubelskiego.
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Ochroniarskie było jedyną tego rodzaju placów-

li dalsze subsydiowanie ze środków ministerial-

ką w województwie lubelskim i stało na bardzo

nych. Placówka została postawiona przed fak-

wysokim poziomie. Do seminarium przyjmo-

tem dokonanym. Pod nieobecność Bagieńskiej

wano kandydatki w wieku 16 do 30 lat, któ-

w Lublinie uczennice Prywatnego Seminarium

re ukończyły szkołę powszechną bądź 3 klasy

mieszkające w państwowej bursie zostały po-

szkoły średniej. Program nauczania obejmował

stawione przed groźbą utraty lokum. Jedynym

14 przedmiotów, ogólnokształcących i zawodo-

sposobem na utrzymanie tych miejsc według

wych, oraz praktykę w przedszkolu. Naukę koń-

władz państwowych było przeniesienie się do

czył egzamin państwowy. W okresie 1923/1924

Seminarium Państwowego. Z powodu posunię-

do 1938/1939 Seminarium dla Wychowawczyń

cia kuratorium Prywatne Seminarium utraciło 70

Przedszkoli ukończyło 187 osób. Nie jest do duża

procent uczennic, a Bagieńska została zmuszona

liczba, wynikała ze stanu ilościowego przedszko-

do zamknięcia Seminarium. W ten prosty i bru-

li w przedwojennej Polsce. Papiewska wyma-

talny sposób zniweczono ponad 50 letnią pracę

gała od swych uczennic rzetelności, dyscypliny

i doświadczenie szkoły.

1918

roku

Funkcjonujące

oraz zaangażowania w nauce, a potem w pracy.

po

II

wojnie

światowej

Wyznawała zasadę, że przyszłe przedszkolanki

przedszkole uzyskało imię Marii Papiewskiej,

powinny mieć jak najlepsze przygotowanie za-

a

wodowe, a w związku z tym powinni pracować

Wychowywało dzieci do połowy lat 70. XX wieku.

Bagieńska
Dzisiaj,

najlepsi nauczyciele.

przekazała

dzięki

je

wychowankom,

Caritasowi.
nauczycie-

Renomę Seminarium Papiewskiej potwierdza-

lom oraz ich potomkom Muzeum Historii Miasta

ją również wysokie oceny administracji szkolnej,

Lublina przechowuje obszerny zbiór materiałów

a wartość szkoły wzbogacali nauczyciele. Osobą

związanych z Marią Papiewską. Wykorzystujemy

szkołę powszechną. Szkoła pracowała do 1939

szczególną w tym gronie była Irena Bagieńska,

je zarówno do publikacji, wystaw czasowych,

nad sto dzieci w trzech klasach. Jeszcze w 1905

roku. Była bardzo dobrze wyposażona w pomoce

zatrudniona w szkole Papiewskiej od 1932 roku

spotkań, a na ekspozycji stałej Muzeum znalazły

roku powstał Związek Unaradawiania Szkół, któ-

naukowe. Wypchane i spreparowane zwierzęta

uczyła języka polskiego i religii. W 1937 roku

się skromne meble z wyposażenia jej szkolnego

ry skupiał około 200 osób i poprzedził powoła-

pracowni przyrodniczej po drugiej wojnie świa-

Papiewska mianowała ją kierownikiem swojej

gabinetu.

nie w Lublinie ogólnopolskiej Polskiej Macierzy

towej zasiliły tworzący się Uniwersytetu Marii

szkoły powszechnej. Rok później Bagieńska zo-

Szkolnej. Papiewska należała do sekcji naucza-

Curie-Skłodowskiej.

stała jedyną, prawowitą właścicielką semina-

nia analfabetów ucząc zarówno dorosłych i dzie-

Wychowanie patriotyczne, które było tak cha-

rium, szkoły i przedszkola Marii Papiewskiej, co

ci. W 1906 roku powstało Lubelskie Towarzystwo

rakterystyczne dla polskich ochronek w okre-

prawdopodobnie było podyktowane już pode-

Szerzenia Oświaty „Światło”. Skupiało postępo-

sie zaborów, było istotnym elementem kształ-

szłym wiekiem założycielki.

wą inteligencję, nauczycieli, chłopów, członków

cenia młodych ludzi w placówkach Papiewskiej

Po wybuchu II wojny światowej Niemcy za-

Polskiego Związku Ludowego i w końcu zwolen-

także w Polsce niepodległej. Stan materialny

mknęli seminarium, szkołę powszechną i przed-

ników Polskiej Partii Socjalistycznej. Idee PPS

uczniów, przedszkolaków i słuchaczek semina-

szkole. Papiewska w swoim mieszkaniu i budynku

były bliskie naszej bohaterce. Współpracowała,

rium przekładał się na kondycję i działalność

dawnej szkoły przy Niecałej 8, pod płaszczykiem

m. in. z doktorem Stefanem Rudzkim, przewod-

wszystkich

kursu szycia

niczącym

placówek.

W

sytuacjach

bardzo

zorganizowała tajne komplety.

Magdalena Piwowarska

Okręgowego

trudnych Papiewska szukała źródeł pokrycia

Razem z uczniami i dawnymi współpracownika-

PPS. W swoim mieszkaniu, przy Wyszyńskiego

braków w kasie np. z jednorazowych dotacji

mi organizowała zbiórkę żywności na paczki dla

13, przechowywała konspiratorów, broń i tajne

Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego bądź

więzień i obozów koncentracyjnych. Nie docze-

Kierownik i Kustosz Muzeum Historii Miasta

dokumenty.

z Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia

kała jednak końca wojny. Zmarła 2 lutego 1942

Lublina - Brama Krakowska, miłośniczka historii, nie-

Lubelskiego

Komitetu

Przez całą I wojnę światową w ramach

Publicznego. W pełni demokratyczne zasady po-

roku, po krótkiej chorobie. Jej pogrzeb w okupa-

zrównana przewodniczka po tajemnicach dawnego

Lubelskiej Ligii Kobiet Papiewska pracowała

twierdzała obecność dzieci z rodzin uboższych.

cyjnej rzeczywistości był cichą manifestacją

Lublina.

w sekcji „Biblioteki Centralnej”, która sprawnie

Rodzice tych dzieci zawsze mogli czesne od-

W 1944 roku Bagieńska na nowo otworzyła se-

zorganizowała bibliotekę przy szpitalu legiono-

dać szkole biorąc udział w pracach szkolnych.

minarium i przedszkole. Po roku kurator Okręgu

wym. Obsługiwała również 4 szpitale austriackie

Zorganizowany w szkole samorząd uczył demo-

Szkolnego Lubelskiego nie wyraził zgody na dal-

Więcej o działalności

i biblioteki frontowe. Przez cała wojnę znajdo-

kratycznych zasad współuczestnictwa.

szą działalność Seminarium Prywatnego tłuma-

Muzeum Historii Miasta Lublina

cząc to powołaniem Państwowego Seminarium

w Bramie Krakowskiej

w szpitalach św. á Paulo i legionowym.
W 1918 roku w Lublinie odpowiadając zapotrzebowaniu otworzyła również sześcioklasową

Od 1918 roku wszystkie placówki - przedszkole, seminarium i szkoła powszechna funk-

dla

cjonowały przy ulicy Niecałej 8.

nie zgodziła się z tą decyzją i uzyskała

Wychowawczyń

Przedszkoli.

Bagieńska
od

Ministerstwa Oświaty zapewnienie, że nie widzą
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przeszkód dla pracy jej Seminarium i zapewni-

w

działała do 1910 roku i już na początku liczyła po-

wała również czas na pracę jako sanitariuszka

48

Seminarium

Powołane

można przeczytać na stronie:
www.muzeumlubelskie.pl
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ADAM PRZYSTUPA

FOTO: Josh McNair.
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Recykling siłami natury

W efekcie szkła na pla-

tamtejszych klifów. Do
przetworzenia
odpady

żach ubywa. Stąd już

trafiły

pomysły by wykorzystując

we, budowlane, organicz-

recyklingowe

ne czy porzucone pojazdy. Ze
szkłem

stanowiącym

kowań, ku zaskoczeniu wszystkich poradziła so-

właściwości

fal

morskich, uzupełniać wybrzeże se-

większość

zużywanych w I połowie XX stulecia opa-

lektywnie zbieraną stłuczką szklaną, miast
wywozić ją do recyklingu do Sparks w Newadzie.

odpadami

Co jednak w przypadku, gdy śmieci na pla-

bie przyroda. Spod zwałów śmieci ukazała się…

Od 2002 roku część szklanej plaży (obej-

unieszkodliwianie, a zwłaszcza ich składowanie

żach nie stanowią dla ludzi problemu? I w ta-

szklana plaża. Kamieniste podłoże usiane jest

mująca dawną lokalizację trzeciego wysypi-

na wysypiskach, umieszczono na szarym koń-

kich przypadkach natura sam szuka najlepszych

bowiem szklanymi otoczakami, które mienią się

ska) wraz z przyległymi terenami o łącznej po-

cu preferowanych metod ich zagospodarowania.

rozwiązań, czego przykładem jest szklana plaża

w słońcu wszystkimi barwami tęczy. Kawałki roz-

wierzchni 15 ha zostały włączone do Stanowego

Rozwojowi zaawansowanych metod przetwarza-

w Fort Bragg na wybrzeżu Kalifornii. Mieszkańcy

bitych butelek, słoików, naczyń, lamp czy samo-

Parku MacKerrichera. Na tym terenie zbieranie

nia odpadów towarzyszą więc nie tylko codzien-

miasteczka począwszy od 1906 roku wyrzucali

chodowych reflektorów poddawane niezliczonym

morskiego szkła jest zabronione. Co ciekawe,

ne starania mające na celu likwidację „dzikich

odpady komunalne na brzeg morza w pobliżu

uderzeniom fal, toczone, uderzające o brzeg,

okolice szklanej plaży w Fort Bragg stały się sie-

wysypisk”, ale i ograniczanie liczby tych profe-

zakładów drzewnych Union Lumber Company.

o siebie wzajem zatraciło ostrość krawędzi zy-

dliskiem nader rzadki gatunków jak endemiczna

sjonalnych. Pewnie następne pokolenia dziwić

Można domniemywać, iż czas powstania tego wy-

skując w zamian obły kształt na podobieństwo

dla wybrzeży Kalifornii, kwitnąca na żółto roślina

się kiedyś będą, iż zakopywanie śmieci w ziemi,

sypiska wiąże się z usuwaniem skutków pamięt-

kolorowych minerałów, które dotknęła dłoń ju-

Lak Menzies (Erysimum menziesii). Wśród szkla-

choćby z zachowaniem wszelkich reguł bezpie-

nego trzęsienia ziemi, które 18 kwietnia 1906

bilera. Wiele z nich zyskało również szczególną

nych kamieni utworzyły się również baseny pły-

czeństwa, miało znamiona dopuszczalnych, ba

roku nawiedziło wybrzeże północnej Kalifornii.

satynową fakturę powierzchni co jest efektem…

wowe, w których spotkać można kraby i zawilce

cywilizowanych rozwiązań. Tak jak nas wprawia

W mieście zamieszkałym ówcześnie przez bli-

korozji. Szkło bowiem, choć w porównaniu z in-

morskie.

dziś w konsternację odkrycie faktu, iż jeszcze kil-

sko 2 tysiące mieszkańców na skutek wstrzą-

nymi materiałami, charakteryzuje się dużą od-

Rzecz jasna Fort Bragg to nie jedyna szkla-

kadziesiąt lat temu, za oczywiste uchodziło zata-

sów i pożarów ostały się tylko dwa murowane

pornością chemiczną, w sprzyjających warun-

na plaża na świecie, ale ponoć najbardziej za-

pianie odpadów w morzu.

budynki. Owo pierwsze śmietnisko wypełniano

kach podlega korozji hydrolitycznej. Długotrwale

sobna w szklane otoczaki. Niemniej amatorzy

W

50

kilka lat temu pojawiły się

wielkogabaryto-

hierarchii

postępowania

z

Nie trzeba tłumaczyć, jak bardzo negatywne

nieczystościami aż do 1943 roku, wypalając od

oddziałująca woda, wnika doń powoli rozpusz-

morskiego szkła zwykli również odwiedzać m.in.

konsekwencje dla środowiska niosły ze sobą owe

czasu do czasu nadmiar składowanych odpa-

czając krzemiany, bez naruszania innego istot-

plażę w Eleele na hawajskiej wyspie Kauai, plażę

praktyki. Przyroda, na pozór bezbronna, nie zwy-

dów. Napisałem pierwsze, bo po jego zapełnie-

nego składnika krzemionki.

w innym kalifornijskim miasteczku Benicia opo-

kła się jednak poddawać bez walki. Siłami wiatru

niu, wyznaczono nowe, położone nieco na północ

Szklane plaże w Fort Bragg szybko stały się

dal 12th Street Park, Black Bay Beach w Sandys

i wody lubiła zaskakiwać mieszkańców wybrzeży

miejsce na wybrzeżu. Dość szybko wypełniono je

wielką atrakcją turystyczną. Latem, każdego

Parish na Bermudach, czy szklaną plażę w Zatoce

oddając im ich zguby choćby na masowo odwie-

w latach 1943-1949, po czym, ponownie posu-

roku, odwiedza je około 1200 turystów, którzy

Ussuryjskiej koło Władywostoku.

dzanych plażach. Tak było chociażby w przypad-

wając się na północ, wskazano kolejną lokaliza-

nie tylko uwieczniają na zdjęciach ów niezwykły

ku kanadyjskiego miasta Victoria, gdzie przez 50

cję na wysokości Elm Street. Tę zaś ostatecznie

symbol żywotności przyrody, ale również zbie-

Specjalne podziękowania dla Josh McNair au-

lat, począwszy od 1908 roku odpadami wypełnia-

zamknięto w 1967 roku decyzją władz miasta

rają kolorowe fragmenty szkła morskiego, które

tora strony www.californiathroughmylens.com,

no barki, które następnie opróżniano w wodach

i Stanowej Rady Kontroli Zasobów Wodnych.

zainteresowało branżę jubilerską. Szczególnie

za udostępnienie zdjęć plaży w Fort Bragg.

pobliskiej zatoki. Pomógł dopiero nacisk miesz-

Kolejne trzydzieści lat to próby oczyszczania

rzadkie są szklane kamienie mieniące się rubi-

kańców, którzy nie mogąc przyciągnąć turystów,

wybrzeży Fort Bragg, te najintensywniejsze pod

nem i czerwienią pochodzące z tylnych świateł

zwykli gorzko żartować, iż pewnie taniej byłoby

koniec lat 90-tych. Uprzątnięto pryzmy odpa-

starych samochodów, czy błękitne i kobalto-

od razu składować śmieci na plażach.

dów sięgające swymi wierzchołkami wysokości

we z rozbitych słoiczków z medykamentami.
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W ŚWIECIE ZWIERZĄT

KRASKA
KURPIE.
KRAINA SOSEN I PIASKU.
2020 ROK.
Wjeżdżamy do miejscowości, któ-

Jeszcze do niedawna kraska była rozpo-

Ochroniarskie organizacje pozarządowe próbują

kraju.

jeszcze wieszać budki lęgowe dla kraski, dokar-

cyjnej wsi polskiej. Sypialnia. Duże nowoczesne

Można ją było spotkać w szeroko pojętym kra-

miają dorosłe ptaki w okresie karmienia piskląt,

budynki na obrzeżach rozrastającego się mia-

jobrazie rolniczym – w dolinach rzecznych, na

gdyż coraz częstsze anomalie pogodowe w lipcu

obrzeżach lasów, na ugorach, w różnorodnych

powodują, że produktywność piskląt i sukces lę-

zadrzewieniach. Kraska jest dziuplakiem wtór-

gowy kraski jest zatrważająco niski. Coraz czę-

ra już zupełnie nie przypomina dawnej, trady-

sta, modernizacja drogi, objazdy, kurz.
Pusto. Od czasu do czasu przejeżdża ja-

wszechnionym

gatunkiem

w

naszym

nym. Nie wykuwa dziupli , ale chętnie zajmuje

ściej ornitolodzy donoszą, że kraski zaczynają

Nagle widzimy JĄ. Nigdy bym się nie

dziuple dzięcioła zielonego lub dzięcioła czarnego

gniazdować w dziwnych miejscach – budynkach,

spodziewał, że ostatnie osobniki w naszym

oraz różnorodne naturalne wnęki, duże spęka-

skarpach piaszczystych. Wskazuje to, że w nie-

kraju będą żyć w takim miejscu. Jeden ptak

nia, dziuple w wierzbach, olszach. Ptaki często

których miejscach brakuje starych, sędziwych

polują

i dziuplastych drzew.

kiś samochód.

siedzi na linii elektrycznej. Wieczorne świa-

z zasiadki. Rolnicy świetnie znają tego

tło rozpraszające się w jej upierzeniu sprawia

ptaka. Jest duży, wielkości gołębia. Wyróżnia

Jednak najgorsze niebezpieczeństwo jakie

nam wizualną ucztą złożoną z odcieni szafirów,

się spośród innych feerią barw i kolorów. Dla

spotyka nasze kraski czyha na trasach wędrówek

turkusów, akwamarynów. Jeden z najpiękniej-

nas ptak egzotyczny. Przedstawiciel rzędu kra-

i zimowiskach. Kraska jest dalekodystansowym

szych ptaków Polski. Kraska. Kolejny

skowych, ptaków w dużej mierze zasiedlających

migrantem i zimuje na południe od Sahary. Ze

tropiki. Kraski przesiadują w eksponowanych

względu na ostatnie zmiany klimatyczne jest to

miejscach – na ogrodzeniach, szczytach drzew,

kontynent często nawiedzany przez susze i w nie-

liniach przesyłowych. Najchętniej odżywiają się

które lata brakuje szarańczaków. Ponadto me-

dużymi owadami chwytanymi na powierzchni

dia społecznościowe obiegają zdjęcia z Bliskiego

gruntu – szarańczakami (60% diety), chrząsz-

Wschodu. W tym rejonie masowo strzela się do

czami (40% pokarmu, np. kruszczyca złotawka,

migrujących ptaków, w tym również do naszych

dyląż grabarz). Ze względu na chemizację rol-

krasek… Bogaci panowie z sztucerami układają

nictwa jest ich coraz mniej i kraski mają coraz

na ziemi lub na swoich „wypasionych” samocho-

większy problem z wykarmieniem młodych.

dach rzędy krasek i chwalą się tym w sieci…

ostatni Mohikanin…

Tekst - Marcin Polak
Polak, Katedra Zoologii
i Ochrony Przyrody UMCS w Lublinie
Kołodziejczyk
Rysunki - Marek Kołodziejczyk,
ilustrator dzikiej przyrody,
www.marek-kolodziejczyk.pl

Dawniejsi ornitolodzy oraz seniorzy spotka-

Ostateczny efekt jest taki, że w 2020 roku

ni w terenie wspominają lokalne koncentracje,

w naszym kraju, a dokładnie na Kurpiach, po-

gdzie jeszcze w latach 1970. i 1980. w niektórych

zostało już tylko kilka, kilkanaście par lęgowych

miejscach pojedyncze kraski siedzą co kilkaset

krasek i każdy sezon lęgowy może być tym

metrów „na drutach”. Niestety wraz z szybko

ostatnim z lęgową kraską w Polsce… Smutne

zmieniającym się krajobrazem polskiej wsi ga-

i wszystko wskazuje, że w najbliższych latach

tunek ten gwałtownie zmniejsza swoją liczeb-

kraska podzieli los kulona, szlachara, biegusa

ność i zasięg. Ornitolodzy obserwują, że z roku

zmiennego, błotniaka zbożowego i jeszcze kilku

na rok coraz mniej dorosłych ptaków przylatu-

gatunków ptaków, które na naszych oczach, po

je na lęgowiska. Na przełomie wieków XX i XXI

cichu, bez medialnego szumu, wymarły na tere-

w Polsce reliktowe populacje lęgowe pozostają

nie naszego kraju…

już tylko jedynie w kilku rejonach charakteryzujących się tradycyjnym i ekstensywnym rolnictwem – Kotlina Sandomierska, Podlasie, Kurpie.
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z tamtych lat”), ale na szacunek Amerykanów

przeplatając kolejne zwrotki solowymi popisami

zasłużył przede wszystkim jako popularyzator

instrumentalistów. Nogi same rwą się do tańca,

tradycyjnych pieśni śpiewanych za oceanem na

bo przecież stary włóczęga zawitawszy do mia-

przełomie XIX i XX stulecia. Gwoli prawdy jako

sta wywijał na dechach z miejscowymi pannami.

człowiek o poglądach dalece więcej niż lewicowe,

Gdyby nie tłok na dublińskiej widowni odświeżo-

wykorzystywał autentyczne pieśni pracy, prote-

ny przez Springsteena „Old Dan Tucker” pewnie

stu czy niedoli instrumentalnie. Raz to w słusznej

powiódłby w pląsy ustawionych w krąg tancerzy,

sprawie walcząc z segregacją rasową, innym ra-

tak jak przez dziesięciolecia, gdy był częścią po-

zem, o czym nie chce się pamiętać, protestując

pularnej gry tanecznej.

przeciw przystąpieniu Stanów Zjednoczonych do

I nagle skupienie. „Boss” wyhamowuje impet

wojny z Niemcami. Potępiał tedy wiosną 1941

radosnej orkiestry i sięga po „Keep Your Eyes

roku na płycie „Songs for John Doe” w duch pak-

on the Prize”. To pieśń spopularyzowana przez

tu Ribbentrop-Mołotow podżegaczy wojennych

ruchy praw obywatelskich walczące z rasizmem

nawołujących do wojny z sojusznikiem ojczyzny

w latach 50-tych i 60-tych ubiegłego wieku.

Gdybym miał w dwóch słowach

światowego proletariatu. Mam nadzieję, iż kil-

Nawoływanie do wytrwałości i wypatrywania

opisać płytę „Bruce Springsteen z The

kadziesiąt dni później, gdy Hitler przechytrzył

nagrody. Zrazu wyciszone, narasta z każdym

Sessions Band: Live in Dublin”, użył-

Stalina poczuł się jak przysłowiowy użyteczny

z wersem by wybrzmieć finalnie na zgoła nowo-

bym właśnie tych – radość muzyko-

idiota.

orleańską nutę.

Dość dygresji. To właśnie owe, w większości

Springsteen żongluje nastrojem. Wspomnienie

płyty koncertowe nad klasyczne reje-

anonimowe, utwory znalazły się na płycie „We

„Jesse Jamesa”, który nie czekając pośmiertnej

stracje audio przedkładam płyty DVD.

Shall Overcome: The Seeger Sessions”, a potem

nagrody sięga po cudzą własność rabując ban-

stanowiły większość repertuaru trasy koncerto-

ki na Dalekim Zachodzie, staje się okazją dla

wej, na której zarejestrowano materiał na krążek

jeszcze bardziej brawurowych popisów. Znowu

„Bruce Springsteen z The Sessions Band: Live in

błyszczą instrumentaliści. Rozpoczyna Greg Liszt

Dublin”. Słowem „Boss” sięgnął po piosenki z re-

na banjo, potem na skrzypcach przy aplauzie

pertuaru Pete Seegera, tak jak np. Warszawskie

widowni dokazuje Soozie Tyrell, po niej popis

Combo Taneczne sięga po piosenki śpiewane

na akordeonie serwuje Charles Giordano. A po-

przed laty przez Stanisława Grzesiuka. Na sce-

tem jeszcze gitara stalowa, a potem raz jeszcze

nie przeplatał je własnymi kompozycjami, takimi

skrzypce, wreszcie rozdokazywana sekcja dęta.

jak otwierające płytę „Atlantic City”. Na nowo za-

Rozsmakowało się w improwizacjach towarzy-

aranżowana piosenka niepokoi jeszcze bardziej

stwo. Nie szczędzą ich nawet w wolniejszych

FOTO: za zgodą Sony Music Poland.

wania. Od jakiegoś czasu sięgając po

Lubię patrzeć na popisy muzyków, którzy nie tylko z perfekcją wybierają kolejne dźwięki odtwarzając wiernie to co
wyćwiczyli na próbach i zarejestrowali
w studiu, ale potrafią się cieszyć tym
co robią. Swą radością zarażają przy
tym innych, skłaniając nie tylko do
kontemplacji, czy ledwie rozkołysania,
ale porywają do śpiewu czy tanecznych
pląsów.

niż oryginał. Bluegrassowe brzmienie banjo i na-

utworach – instrumentalnie, jak w „Further On

Bruce Springsteen powiedział kiedyś, że za-

rastające dźwięki sekcji dętej już u progu dają

(Up the Road)” czy wokalnie, jak w wyciszo-

nie ryzykuję rozczarowania. Kto choć raz wi-

wsze chciał, by jego koncerty łączyły w sobie ele-

znać, iż Springsteen ważył będzie nam strawę

nej, wysmakowanej wersji „When the Saints Go

dział choćby fragmenty scenicznych wystąpień

menty cyrku, politycznego wiecu i sali tanecznej.

pełną emocji.

Marching In”. Dla niej samej warto wysłuchać

Springsteena, wie o czym piszę. Zrazu zadzior-

Jest artystą, który nie ukrywa swego polityczne-

Radość muzykowania? Jest li na nią miejsce

tego koncertu. Choć mnie najbardziej urzekło

ność na granicy ADHD, innym razem skupie-

go zaangażowania, dla którego muzyka, zda się

słysząc opowieść tonącego w długach? Jest, bo

wykonanie starej pieśni niewolników „Mary Don’t

nie na każdym wersie snutej ballady. Wreszcie

bardziej niż w przypadku innych, jest narzędziem

miast rezygnacji jest w niej nadzieja i marzenie

You Weep”. Wstęp na stylowo rozstrojonym pia-

ciągły dialog z publicznością, która nie tylko

do wyrażania własnej wrażliwości, własnych są-

o miejscach, gdzie „piach zmienia się w złoto”.

ninie „honky tonk”, potem tęskny zew skrzypiec,

wspiera go wokalnie, ale nader często bywa za-

dów. Zwykle czyni to sięgając po pióro i gitarę,

Marzenie nieco naiwne, ale będące elementem

który prowadzi do porywającego dialogu puzonu,

praszana na scenę. Publicznością, której serca

ale w roku 2006 zdecydował się posłużyć cudzy-

zamorskiego, nie zawsze dla nas zrozumiałego

saksofonu, trąbki i rzadko spotykanego już dziś

podbija nie tylko nowymi piosenkami, ale taki-

mi kompozycjami nagrywając płytę „We Shall

mitu. Marzenie dające impuls, wypychające za

na scenach suzafonu. Rozkołysana radość dixie-

mi zachowaniami, jak ów spontaniczny występ

Overcome: The Seeger Sessions”. Myliłby się

próg. Czasem po szczęście, czasem na włóczęgę

landu i piękna pieśń pocieszenia nawiązując do

z ulicznym grajkiem pod hotelem w Kopenhadze,

jednak ten, kto by sądził, iż Springsteen sięgnął

jak w przypadku bohatera XIX wiecznej, zabaw-

cudu wskrzeszenia Łazarza. Na kartach Ewangelii

który można zobaczyć w internecie. W pamięci

po kompozycje amerykańskiego pieśniarza folko-

nej pieśni „Old Dan Tucker”, którą widownia roz-

Jezus rzekł jego siostrze Marii z Betanii „Czyż

miałem też wykonanie piosenki „Sherry Darling”

wego Pete Seegera. Seeger uznawany za pionie-

poznaje już po pierwszych taktach wygrywanych

nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz

z trasy koncertowej z 2009. Rockową piosenkę

ra pieśni zaangażowanych politycznie, zwanych

na banjo. Jeszcze nim Bruce zaintonuje pierw-

chwałę Bożą?”, w pieśni narrator zachęca do

z… improwizacją na trzy akordeony, pełną rado-

„protest-songami” jest autorem tak popularnych

szą zwrotkę historii o starym włóczędze łamią-

otarcia łez wskazując na uczynione z woli Bożej

ści, zabawy i zdrowego dystansu. Na to liczyłem

kompozycji jak „If I Had A Hammer” czy „Where

cym miasteczkowe konwenanse niesie się po sali

starotestamentowe

i teraz.

Have All the Flowers Gone” (wyśpiewane w Polsce

chóralnie wyśpiewany refren. A potem… a potem

przez Morze Czerwone i ocalenia Noego. Band

Szukając takich wrażeń sięgnąłem
po ów dubliński koncert, wiedząc, że
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Radość
muzykowania

przez Sławę Przybylską jako „Gdzie są chłopcy
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Springsteena z gospelowym zacięciem, dla nie-

Scialfią, w najbardziej urokliwym i lirycznym

których może nawet nazbyt hałaśliwie, wyśpie-

fragmencie koncertu, autorskiej piosence „If

wuje zachętę do zawierzenia i wytrwałości.

I Should Fall Behind”

Pełne nadziei przesłanie płynie jako remedium na wszystko co nas dotyka, na ból, na
gniew, rozpacz, bezsilność, niesprawiedliwość.
Jako odpowiedź na skargę zawartą w pieśni
Alfreda Reeda z czasów Wielkiego Kryzysu „How
Can a Poor Man Stand Such Times and Live?”.
Jak biedny człowiek ma przetrwać te czasy
i żyć, pyta Springsteen dopisując ten jeden raz
do oryginalnego tekstu swoje wersy odnoszące
się do sytuacji mieszkańców Luizjany dotkniętych w sierpniu 2005 roku uderzeniem huraganu
Katrina. Obraz polityka, który odwiedza miejsce tragedii by rzucić ocalałym słowa „jestem
z wami” wydaje się zrozumiały i uniwersalny.

U RZEKI
Noga za nogą
Pot grzbietem ciecze
Prowadź mnie drogo
Prosto ku rzece
Prowadź mnie drogo
Miedzo, ścieżyno
Noga za nogą
Bo zmierzch już spłynął
Snuje po polach

Choć blednie zestawiona z poziomem „empatii”

Ballada z płyty “Lucky Town” nabrała nowego

co poniektórych rodzimych wybrańców narodu,

blasku w rytmie walca, a może raczej walczy-

Obmyć się pora

które przyszło nam doświadczać.

Łąkami bieży

ka, który nimi zagościł na salonach był tańcem

Siąść do wieczerzy

Wiara jest łaską, cierpliwość zaś rzadkim

przedmieść, tańcem ludowym. Tańcem zro-

Zaszyć w sen błogi

przymiotem. Kiedy nie sposób zracjonalizo-

dzonym z radości życia, z potrzeby wytchnie-

Żal, że nie długi

wać ciężaru co przysiadł na piersi, można pró-

nia, zaproszeniem do wspólnego wirowania, do

Prowadźcie drogi

bować go oswoić, osłabić ironią. Nie wiem jak

wspólnego śpiewu. Muzyka tradycyjna, jak żad-

Prosto do strugi

długo działa takie lekarstwo, ale właśnie w ten

na inna, nawet jazz, skłania do improwizacji,

sposób tłumaczę sobie fenomen takich piose-

spontanicznych zachowań. Rzecz jasna na sce-

Choć noc już głucha

nek jak „My Oklahoma home”.

Piosenek zbu-

nie w Dublinie miast muzykujących po godzinach

Zstąpię w nurt rzeki

dowanych na kontraście między dotykającym

dokazują zawodowcy, czyniąc zadość twierdzeniu

W niej się zasłucham

bolesnych doświadczeń tekście i pogodną, po-

niezapomnianego Kazimierza Rudzkiego, iż naj-

Przymknę powieki

rywającą melodią. Przy wtórze śpiewu widowni

lepsza z improwizacji, to ta przygotowana. Nic

W jej chłodnej toni

muzycy Springsteena bawią się western swingo-

to. Słuchając tej płyty, oglądając owo DVD bawi-

Która uleczy

wą improwizacją, a ich szef snuje starą opowieść

my się razem z nimi, tak jak podczas radosne-

Omdlenie dłoni

Agnes Cunningham o farmerze z Oklahomy, któ-

go korowodu przemierzającego scenę w rytmie

Spieczone plecy

ry stracił żonę i cały swój dobytek. Wędrowcu,

„Pay Me My Money Down” pieśni calypso robotni-

który zawsze jest blisko domu, bo gdziekolwiek

ków portowych z Georgii i Południowej Karoliny.

Nim mgieł obłoki

na wietrze wiruje pył, pochodzić może z jego

Przyłączam się do śpiewu „Erie Canal”, pieśni

Nad toń się wzniosą

porwanego przez wiatr domostwa. Ów wiatr,

upamiętniającej pracę mułów ciągnących barki

Noc brzeg wysoki

zwiastun suszy w latach trzydziestych zmusił

po kanale łączącym Wielkie Jeziora z Atlantykiem

Wysrebrzy rosą

dziesiątki tysięcy rodzin do porzucenia swych

u progu ubiegłego wieku. Wpleciony w jej refren

Nieście mnie nogi

zadłużonych gospodarstw. Skłonił do wędrówki

zaśpiew, by wszyscy schylili głowy podczas prze-

Choć skrył się miesiąc

ku Kalifornii, która w czasie Wielkiego Kryzysu

ciągania barki pod mostem, traktuję dosłownie.

Nie zmylę drogi

nie okazała się ich ziemią obiecaną. To o nich

Pochylam głowę przez tymi znanymi z nazwiska

Uśmiech z ust krzesząc

snuł swą opowieść John Steinbeck w „Gronach

i przed anonimowymi autorami prezentowanych

gniewu”, więc nie wiedzieć czemu na płycie brak

tu pieśni. Pochylam głowę przed muzykami, któ-

ballady Bruce’a „The Ghost of Tom Joad”. Może

rzy przypomnieli je na dublińskiej scenie. Raduję

byłoby to nazbyt oczywiste.

się razem z nimi.

Ów wiatr z „My Oklahoma Home” niesie za
wędrowcem nie tylko pył ze zniszczonego domu,
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„Przyrzekliśmy sobie iść razem
kochanie bez względu na wszystko
Więc gdyby o zmierzchu przyszło
nam zagubić drogę
A dłoń wyślizgnęła by się z drugiej
dłoni
Poczekam na Ciebie,
A gdybym ja został w tyle
Poczekaj na mnie”

ADAM PRZYSTUPA

ale i głos żony. Szaleńczy podmuch skradł tę,
która miała być mu wsparciem. Ile ono znaczy
wyśpiewuje Springsteen w duecie z żoną Patti

6 – 30 kwietnia 2015 r.
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Z zapalczywością

Opowieść czterdziesta dziewiąta

dorobku, który pewnie byłby przyczynkiem do

mieszkańcy San Salvador, kiedy w wozach opan-

szerszych rozważań nad ludzką naturą i skłonno-

cerzonych zmierzali na spotkanie rewanżowe

ścią do grzechu. Niemniej wertując karty histo-

piłkarze Hondurasu. Wokół boiska rozstawio-

rii, co jakiś czas odnajduję ślady zdarzeń, które

no kordon gwardii narodowej, nie uszanowano

wprawiają w zdumienie stanowiąc punkt zapalny

hymnu i flagi Hondurasu a po spotkaniu, w któ-

krwawych konfliktów.

rym gospodarze zwyciężyli 3:0 między kibicami

Najczęściej w tym kontekście wspomina się
starcie między Hondurasem a Salwadorem w lip-

w tle

obu drużyn wybuchły walki. Zginęły dwie osoby.
Futbol zdawał się schodzić na drugi plan.

cu 1969r., które za sprawą pisarskich talentów

O awansie rozstrzygnęło trzecie spotkanie na

Ryszarda Kapuścińskiego zyskało miano „wojny

neutralnym terenie w Meksyku, gdzie Salwador

futbolowej”. Przyjęło się bowiem uważać, iż wal-

zwyciężył wynikiem 3:2, ale legendą obrosły dwa

ki, które pochłonęły blisko 2 000 ofiar sprowo-

pierwsze spotkania. Legendą dodajmy nie do

kowały emocje związane z piłkarską rywalizację

końca zasłużoną, ale przydatną by toczyć opo-

reprezentacji obu krajów. Jednym zda się to nie-

wieść o namiętnościach jakie potrafi rozpalić fut-
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„Stanowczo za dużo i za często nadużywa się

Nie ma obawy zgaśnie równie szybko jak roz-

w prasie i mowach słów „bijemy się”. O wszystko

błyśnie. Nie zbraknie nam inwencji by znaleźć

się dzisiaj bijemy: o wykonanie planu, o nawóz

usprawiedliwienie. Zresztą szybko wesprą nas

naturalny pod szparagi, o autobus do Pikutowa

nam podobni a przecież zbieżność sądów zwykli-

Dolnego, o spokój na mieście i temuż podob-

śmy brać za obiektywizm.

nież” – pisał w 1957 roku Stefan Wiechecki

Nie piszę tego wszystkiego z pozycji pacyfi-

„Wiech” w tomie felietonów „Wariackie papiery”.

sty. Jak pisał o. Józef Maria Bocheński, pacyfizm

Felietoniście wolno więcej, ale w owym czasie ta-

opiera się na dwóch zabobonach. Pierwszy, iż

kie słowa wymagały dużej odwagi, bo kąsania

można osiągnąć pokój rozbrajając narody poko-

socjalistycznej nowomowy nie usprawiedliwiała

jowe, drugi zaś, iż żadna wojna nie jest moral-

nawet tak lekka forma literacka. Nie będzie to

nie dopuszczalna. Tymczasem „Doświadczenie

jednak kolejna opowieść o Homerze warszaw-

uczy, niestety, że rozbrajanie narodów pokojo-

skiej ulicy, ale o owej wojennej retoryce, która

wych prowadzi do opanowania ich przez inne,

mimo upływu lat nie zanikła. Ba, ma się coraz

wojownicze, a te z kolei zaczynają toczyć wojny

lepiej.

z podobnymi do siebie drapieżnikami. Skądinąd

Walczymy z koronowirusem, walczymy z wy-

twierdzenie, że każda wojna jest niesprawiedli-

kluczeniem, z ociepleniem klimatu, bijemy się

wa, nie wytrzymuje krytyki, są bowiem okolicz-

o głosy, bijemy pianę, bijemy…. Bardzo rzadko

ności, w których – zgodnie z normalnym wyczu-

bijemy się w piersi. Jeśli już, to najchętniej w cu-

ciem – istnieje oczywisty obowiązek bronienia

dze. Wojna toczy się o wszystko, nawet o śmie-

orężem praw innych, powierzonych naszej opie-

ci. Powie ktoś, wojna w tym wypadku jest je-

ce.” Pisał to człowiek, który doświadczył okru-

dynie metaforą, zabawą słowem, sposobem na

cieństw wojny, który zwał ją rzeczą straszną.

FOTO: George Colindres. Wręczanie odznaczeń wojskowych po wojnie z Salwadorem, Honduras. Wikimedia © CC.

bol. Co ciekawe, po latach okazało się, iż dziennik
„El Nacional”, który miał być wg Kapuścińskiego
źródłem opowieści o młodej samobójczyni nigdy nie istniał, zaś salwadorskie gazety z tamtych dni nie wspominają ani o Amelii Bolaños,
ani o jej uroczystym pogrzebie. Przepytywani
przez dziennikarzy (Marię Hawranek i Szymona
Opryszek z portalu Intoamericas.com) mieszkańcy Salwadoru historię Amelii znali jedynie…
z lektury książki Kapuścińskiego, a dawni piłkarze Salwadoru zaprzeczali udziałowi w jakimkolwiek pogrzebie. Wszystko wskazuję na to, iż
Ryszard Kapuściński historię Amelii Bolaños po
prawdopodobne, bo mecz futbolowo nie wydaje

prostu wymyślił.

się czymś, o co warto kruszyć kopię. Inni rzekną

Wojna, którą za oceanem częściej niźli fut-

„prawdopodobne” pamiętając Andrésa Escobara,

bolową zwie się „wojną stu godzin”, wybuchła

obrońcę reprezentacji Kolumbii, zastrzelonego

dopiero miesiąc później. Jej powodem zaś nie

przez swego rodaka po tym jak w spotkaniu ze

były piłkarskie emocje, ale bieda, która dużo

Staniami Zjednoczonymi na Mundialu w 1994

wcześniej skłoniła 300 tysięcy mieszkańców

skierował piłkę do własnej bramki. Jak było

Salwadoru do przekroczenia słabo strzeżonej

naprawdę?

granicy z Hondurasem. Bardzo szybko owi emi-

Los

zetknął

reprezentacje

Hondurasu

granci stanowiący równo 10% ludności swego

mi-

kraju stali się przyczyną niepokojów społecznych

strzostw świata w Meksyku. W pierwszym me-

w Hondurasie. Oskarżano ich o „kradzież ziemi

czu w Tegucigalpie zwyciężył 1:0 Honduras, na

i pracy” w równie biednym i przeludnionym kraju.

co wpływ miała nieprzespana noc piłkarzy gości.

Na tym tle poczęło dochodzić do starć między tu-

Kibice Hondurasu obrzucili hotel, w którym wy-

bylczą i napływową ludnością. Honduras dążył do

poczywali reprezentanci Salwadoru kamieniami

zmuszenia nielegalnych imigrantów do powrotu,

i fajerwerkami. Wedle Kapuścińskiego, po tym

co nie było na rękę władzom Salwadoru. Wkrótce

jako na dwie minuty przed końcem spotkania

incydenty graniczne doprowadziły do zerwania

Leonard Wells rozstrzygnął jego losy, 18-letnia

stosunków dyplomatycznych między sąsiadami,

mieszkanka Salwadoru Amelia Bolaños sięgnę-

wreszcie do wybuchu tego, tylko z nazwy, futbo-

ła przed telewizorem po pistolet ojca i popełni-

lowego konfliktu.

i

Salwadoru

w

półfinale

eliminacji

do

opisanie rzeczywistości. Tymczasem metafora to

Wojny towarzyszą człowiekowi od czasów

coś więcej niźli zręczna konstrukcja pod piórem

najdawniejszych. W 2012 roku w północnej Kenii

skrzesana. Odwołując się do znanych nam ob-

w pobliżu jeziora Turkana archeolodzy natrafi-

razów każe pojmować sprawy w ten a nie inny

li na liczące 10 tys. lat szczątki 27 osób, które

sposób. Brniemy tedy w splot skojarzeń, a jeśli

zginęły gwałtowną śmiercią od pałek i włóczni.

ktoś serwuje nam wojenną retorykę ku własne-

To ponoć, póki co, najstarsze ślady zbrojnych

mu zaskoczeniu poczynamy postrzegać drugą

konfliktów, jeszcze z okresu nim osiadły tryb by-

stronę sporu zrazu jako przeciwnika, potem zaś

towania wzmógł w ludziach chęć posiadania. Co

jako wroga, a potem… Potem nie jest już nawet

zrodziło gniew, zawiść lub pożądliwość w sercach

wrogiem, bo wróg mimo swej obcości miałby

napastników? Nie wiemy i pewnie nie dowiemy

jednakowoż cechy ludzkie. Jest celem, obiek-

się nigdy. Doświadczenie i historia oferują nam

tem drwiny i szyderstwa. Choćbyśmy sami przed

wiele podpowiedzi. Okazuje się, że docieka-

nifestacją. Za trumną kroczyć miał prezydent

Kapuścińskiego bywa traktowana przez miesz-

sobą uważali się za wyrozumiałych, pełnych em-

jąc przyczyn wojen wymyślono nawet specjal-

Salwadoru i znieważona w Tegucigalpie ekipa

kańców Salwadoru i Hondurasu jak stygmat. Oto

patii czy tolerancji. A jeśli przyjedzie refleksja?

ność naukową – polemologię. Nie zgłębiałem jej

piłkarzy.

„kraje tak bardzo „trzecioświatowe”, że poszły

ła samobójstwo. Jej pogrzeb miał stać się ma-

Portrety

dziewczyny

mieli

trzymać

Dziś

historia

opisana

przez

Jerzego

59

na wojnę z powodu piłki.” Co jednak mają po-

ma o bezrozumnej zapalczywości ich mieszań-

Wedle zachowanych relacji zginęło 300 miesz-

„halt” w jazgocie i huku wystrzałów brano za

wiedzieć mieszkańcy Bolonii i Modeny, o których

ców. To oczywiście fałsz, ale jakby nie patrzeć,

kańców Białogardu. Wzięto liczne łupy i 100

nawoływanie ku chwale Allacha, co utwierdzało

mawia się, iż poróżniło ich drewniane wiadro?

drewniane wiadro stało się mimowolnym sym-

jeńców, z których niewielu zdołało się wykupić.

walczących, iż mają przed sobą Turków. Nie po-

W istocie odległe od siebie o przeszło 40 km

bolem konfliktu zakończonego traktatem poko-

Większość zagłodzono w lochach wieży miejskiej

winno to dziwić, zważywszy, iż w szeregach armii

włoskie miasta pozostawały w okresie średnio-

jowym przywracającym granice między stronami

w Świdwinie. Sztandar białogardzkich mieszczan

cesarskiej obok Austriaków walczyli Serbowie,

wiecza w długotrwałym konflikcie, który był efek-

do stanu dokładnie takiego jak przed starciem,

zawisł w świdwińskim kościele. Według legen-

Chorwaci, Włosi z Lombardii, Węgrzy, Słoweńcy,

tem rywalizacji niemieckiego władcy Świętego

które kosztowało życie 2 tysięcy poległych.

dy w bramie miejskiej zawisł pierścień żelazny

Czesi a nawet Polacy siłą wcielani z ziem zagar-

Cesarstwa Rzymskiego Fryderyka II z papie-

A więc i tym razem legenda. Prawdziwy i nie-

ukuty z… obroży na szyję wołu albo strzemion

niętych podczas I rozbioru. W większości nie

stwem. Dwunastowieczne Włochy podzieliły się

co mniej niezwykły wydaje się natomiast powód

starosta Wopersnowa, który uciekł z pola bitwy.

znający języka, jakim władali oficerowie, nadto

wówczas na dwa stronnictwa – gibelinów wspie-

konfliktu dwóch pomorskich miast – Świdwina

Jeśli prawdziwa jest ta druga wersja, znak to, iż

często z trudem skrywający wzajemne animoz-

rających niemieckiego cesarza oraz gwelfów,

i Białogardu. Oto w 1468 roku między gospoda-

musiał z wrzosowisk Lasu Łęgowskiego uchodzić

je. Wkrótce do walk włączyła się artyleria siejąc

przeciwników władzy cesarskiej we Włoszech.

rzem ze wsi Niemierzyno (niem.: Nemmin) koło

piechotą.

jeszcze większe spustoszenie. Szczęśliwie z owe-

Bolonia stała po stronie papiestwa, Modena –

Świdwina a mieszkańcem Białogardu stanęła

Bitwa o krowę być może wygrałaby smutną

go zamieszania cało uszedł sam cesarz Józef II.

rywalizację o najdziwniejsze powody zbrojnych

Kiedy dwa dni później pod Karánsebes dotarł na

Oba miasta toczyły wojnę podjazdową łu-

konfliktów, gdyby nie bitwa pod Karánsebes.

czele swych wojsk Wielki Wezyr Jusuf Pasza, ku

piąc swe okolice i walcząco o terytoria między

Bitwa, o której powiada się, iż jej nie było, ale na

swemu zdumieniu zastał pobojowisko pełne po-

Bazzano, Savigno i Monteveglio. Ostateczne ich

jej polu legło 10 tysięcy żołnierzy. Jak to moż-

ległych. Byli między nimi i ranni, ale tych nakazał

starcie miało miejsce 15 listopada 1325 roku

liwe? Był wrzesień 1788 roku. Od roku trwała

skrócić o głowę.

pod Zappolino. Bolończycy stanęli w polu w sile

wojna między Rosją carycy Katarzyny II i Turcją

Tak oto sułtan Abdülhamid I odniósł swe naj-

30 tysięcy piechoty i 2,5 tysiąca konnych, ar-

sułtana Abdülhamida I. Sytuację tę starał się

większe zwycięstwo nie tracąc nawet żołnierza,

mię Modeny stanowiło 2,8 tys. rycerzy i 6 tysię-

wykorzystać sojusznik carycy, austriacki cesarz

co zdaje się być najlepszym puentą tej opowie-

cy pieszych. Na nic zdała się przewaga liczebna

Józef II Habsburg. Zgromadziwszy ogromną ar-

ści. Opowieści z zapalczywością w tle.

gwelfów z Bolonii. Lepiej wyszkoleni w rzemio-

mię liczącą 245 tysięcy ludzi, 898 dział i 36 tysię-

śle wojennym modeńczycy zmusili przeciwni-

cy koni, ruszył na południowy-wschód Europy by

ków do ucieczki frontalnym atakiem kawalerii.

odbić Turcji terytoria na Bałkanach. Początkowo

W pogoni za uchodzącymi armia Modeny zdobyła

zamierzał zdobyć Belgrad, ale zarzucił ów po-
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zamki w Crespellano, Zola, Samoggia, Anzola,

umowa, w ramach której za możliwość wypasu

Castelfranco, Piumazzo i Casalecchio, ale za-

bydła na pastwiskach białogardzianina, miesz-

trzymała się pod murami Bolonii. Miast oblegać

kaniec Niemierzyna użyczy mu na okres zimy

miasto postanowiono poniżyć jego mieszkańców

jedną krowę. Smaczne widać było mleko i inne

urządzając na ich oczach palio, czyli zmagania

pożytki z owego zwierzęcia, bo wiosną 1469

rycerskie „ku wiecznej pamięci tych, którzy zo-

roku właściciel pastwisk ani myślał go zwrócić.

stali wysłani na wyprawę i wiecznego wstydu

Prawowity właściciel krowy skrzyknął tedy kil-

w Bolonii”. Wtedy też kilku śmiałych modeńczy-

ku przyjaciół ze Świdwina i odebrał ją siłą. Jak

ków, by jeszcze mocniej zakpić z pokonanych

łatwo się domyślić, ów czyn skłonił mieszkań-

przeciwników wykradło z Porta San Felice, naj-

ców Białogardu do odwetu – zagarnęli bydło

bardziej wysuniętej na zachód bramy miasta

chłopów z Niemierzyna. Poszkodowani zwróci-

drewniane wiadro z miejskiej studni.

li się o pomoc do wójta Jakuba von Polenz, ów

FOTO: Fragment murów obronnych Świdwina. Wikimedia © CC.

uznawała zwierzchność niemieckiego cesarza.
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mysł i skierował armię w kierunku dzisiejszej
Rumunii. Na jej drodze leżała rzeka Temasz.
Księżycową nocą z 17 na 18 września 1789 roku
idący w straży przedniej huzarzy przekroczyli ją
w miejscowości Karánsebes. Za nimi mostem
przeszła piechota. Traf chciał, iż ku wojsku wyjechał wozem pełnym beczek z gorzałką pewien
Wołoch, czyli Mołdawianin. Uradował alkohol austriackich huzarów, posmakował i rozochocił. Nie
chcieli się nim dzielić z nadciągającą piechotą, co

Adam
Przystupa

było wystarczającym powodem do zwady. Ta zaś

Autor Felietonów, Dyrektor ds. Środowiska i Relacji

przerodziła się w utarczkę, w której sięgnięto po

Zewnętrznych Kom-Eko, jest wnikliwym, pełnym hu-

broń. Piechurzy starając się zmylić i wypłoszyć

moru obserwatorem rzeczywistości.

Owo przedziwne trofeum do dziś przechowy-

zaś skierował ich ze skargą do starosty biało-

wane jest Modenie. Legendą obrosło za sprawą

gardzkiego Karstena Wopersnow. Kiedy staro-

barokowego poety Alessandra Tassoniego, który

sta skargę wyśmiał, wójt Świdwina przyzwolił

poświęcił mu w 1622 roku swój epos „Wiadro po-

na… kolejną nocną wyprawę po krowy. Tego dla

rwane” („La secchia rapita”). Utwór, który stał

starosty Wopersonowa, przedstawiciela ksią-

się wzorem poematu heroikomicznego (czerpał

żąt pomorskich na tych ziemiach było za wiele.

zeń m.in. Ignacy Krasicki pisząc „Myszeidę” czy

Postanowił najechać zbrojnie Świdwin znajdu-

„Monachomachię”), przeinaczał celowo historię,

jący pod władzą Marchii Brandenburskiej. Tak

cych rzekę. Za nimi cofnęła się owa spragnio-

więcej felietonów

czyniąc z kradzieży wiadra powód zbrojnego kon-

oto 15 lipca 1469 roku doszło do starcia we wsi

na i dowcipna awangarda piechoty, nie wiedząc

Adama Przystupy

fliktu. Z czasem satyra wyparła z pamięci fakty

Długie na granicy pomorsko-marchijskiej, w re-

już, czy rzeczywiście w ciemnościach nocy nie

można przeczytać

i nawet dziś liczne publikacje usiane są informa-

jonie Lasu Łęgowskiego.

W blisko trzygodzin-

nadciągają szeregi janczarów. Zapanowała pani-

na stronie

cjami, iż oba włoskie miasta starły się w absur-

nej bitwie zwyciężyli ochotnicy ze Świdwina do-

ka. Strzelano na oślep rażąc własne szeregi. Na

www.kom-eko.pl

dalnej wojnie o drewniany cebrzyk, co świadczyć

wodzeni przez rycerza Christopha von Polenz.

niewiele zdały się wysiłki oficerów. Niemieckie

huzarów poczęli nawoływać, jakoby Turcy zbli-

Kochający życie rodzinne, dużą i małą Ojczyznę,

żali się ze swą potęgą. Nikt nie przewidział, ja-

Człowiek o ogromnej kulturze osobistej, miłośnik histo-

kie ów fortel przyniesie skutki. Zdezorientowani

rii, dobrej literatury i muzyki Knopflera, zaangażowany

i upojeni alkoholem kawalerzyści dosiadłszy

w działania ekologiczne w Lublinie.

koni, ruszyli w stronę mostu. Siejąc chaos wpadli
w kolumny marszowe oddziałów przekraczają-
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Śladem
przeboju

lat dwudziestych XX wieku sła-

drugi wielki międzynarodowy

sposób stała się nią kobieta.

wą wybornego librecisty, m.in.

przebój „Błękitna chusteczka”.

Zmieniła się też błękitna chu-

za sprawą „Krainy uśmiechu”

„Mała, błękitna chusteczka
Ta, którą noszę od lat
Moja błękitna, mała
chusteczka
mgłą przesłoniła mi
świat

steczka. Ta rosyjska, kryjąca

Franciszka Lehára, jednej z najsłynniejszej operetek w historii,
którą ubogacił swoim tekstem.
Słowa w języku angielskim napisał duet Irving Caesar (autor
tekstu do słynnego przeboju
„Tea for Two”) i Jimmy Kennedy
(autor słów m.in. „Isle of Capri”,
znanej u nas jako „Pamiętasz

Żegnajcie, dawne
wspomnienia,
Żegnajcie, burze i serc
uniesienia,
Czas wszystko
odmienia,
Kochanko ma, żegnam
Cię, bywaj zdrów!”

Capri” z tekstem… Andrzeja

Słowo „przebój” wprowadził

autor słów do „Tanga milongi”,

do polszczyzny Andrzej Włast

tej spośród rodzimych piose-

(1895-1942) zastępując dotąd

nek, która bezsprzecznie cie-

używany termin szlagier. Miał

szyła się największą popular-

do tego niepisane prawo, bo jak

nością za granicą. Do pisania

mało kto potrafił przebijać się

tekstów

tekstami swoich piosenek do

pragmatycznie traktując owe

pamięci słuchaczy. Spod jego

zajęcie jako rzemiosło. Uczciwe,

ręki wyszły takie przeboje jak

rzetelne, ale jednak rzemio-

„Całuję twoją dłoń madame”,

sło. „Tango milonga” napisał

„Jesienne róże”, „Już nigdy”,

w 1929 roku wraz z kompozy-

„Ja się boję sama spać”, „Czy

torem

Petersburskim

… zachodząc równocześnie

pani mieszka sama”, „Cztery

(1895-1979) na potrzeby re-

w głowę, kim był ów tajemni-

nych w Dachau, Buchenwaldzie

nogi”, „U cioci na imieninach”

wii „Warszawa w kwiatach”.

czy milong? A to nie milong,

i

i… jeszcze wiele, wiele innych.

Po raz pierwszy wykonała ją

ale milonga, rodzaj tańca zro-

w 1942 roku. Podczas pobytu

O nich za chwilę.

w

dzony

podchodził

Jerzym

teatrzyku

„Morskie

bardzo

Oko”

Własta). „Tango milonga” miało
więc szczęście, do wybornych
tekściarzy.

Niestety

dwóch

z nich nie przeżyło II wojny
światowej. Andrzej Włast zginął zastrzelony przez Niemców
na

przełomie

1942

i

1943

roku podczas próby opuszczenia warszawskiego getta. Fritz
Löhner-Beda po aneksji przez
Niemców
niem

Austrii

obozów

Auschwitz,

był

więź-

koncentracyjgdzie

zginął

Argentynie

w Buchenwaldzie Löhner-Będą

Jest rzeczą daremną rozpra-

Stanisława Nowicka, ale dziś

czy Urugwaju na motywach

wraz z Hermannem Leopoldi

wiać o tym, czym jest przebój,

pewnie bardziej kojarzymy owo

ludowych przyśpiewek. Tańca

napisał pieśń obozową towarzy-

jaka jest na niego recepta. Zbyt

tango z repertuaru Mieczysława

o mocno zaznaczonej rytmice,

szącą więźniom podczas apeli

wielu pewnym swego twórcom

Fogga, Ireny Santor czy brawu-

mniej nostalgicznego niż trady-

i wymarszu do pracy. Co cie-

przyszło przeżyć rozczarowa-

rowej, rockowej interpretacji

cyjne tango.

kawe podobną pieśń w obozie

nie, zbyt wiele niepozornych,

Budki Suflera. Wielu nie tyl-

zda się skreślonych mimocho-

ko kojarzy, ale również potrafi

Petersburskiego,

dem nut i wersów przylgnęło ku

zanucić…

ko

zaskoczeniu wszystkich do słu-

„Tango milonga, tango
mych marzeń i snów,
Niechaj me serce
ukołysze!
Tango milonga jak
dawniej grajcie mi
znów,
Zabijcie tę dręczącą
ciszę!

chaczy. W bliżej nieokreślony
sposób zespolić ze sobą muszą
się i tekst i melodia, by przedziwną zadrą zaczepić się w pamięci. Które z nich waży więcej? Rozstrzygnąć nie sposób.
Choć jeśli zdobędziemy się na
wysiłek poszukiwania polskich
piosenek

popularnych

poza

granicami kraju, siłą rzeczy de-
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cydująca wydaje się melodia.
Owej refleksji nie miałby
chyba za złe Andrzej Włast,

gdzieś

w

Taka też jest kompozycja

Czy tu, czy tam
Stale przy sobie ją
mam
Bo tę błękitną, małą
chusteczkę
Tyś ofiarował mi sam,
Mała, błękitna chusteczka
Mokra już była od łez
Kiedyś na wojnę
z mego miasteczka
Odjeżdżał na świata
kres”

włosy spłynęła na ramiona, ta
polska, niewielka służyła do
ocierania

łez.

Rosjan

Petersburski napisał „Błękitną
chusteczkę” w Mińsku. Galicki
miał usłyszeć wersję instrumentalną walca podczas koncertu w Moskwie. Zachwycony
szybko skreślił pełne liryki strofy, by po występie przedstawić
je Petersburskiemu. Po kilku
dniach

„Błękitną

chustecz-

kę”, która szybko podbiła serca Rosjan premierowo wykonał solista orkiestry Stanisław
Landau. Niespodziewanie polska melodia stałą się symbolem sowieckiej Wielkiej Wojny
Ojczyźnianej.

W

1941

roku

Borys Kowiniew wykorzystując
muzykę

Petersburskiego

na-

pisał tekst nawiązujący do zaskakującej zdrady niedawnego
sojusznika zaczynający się słowami: „Dwudziestego drugiego
czerwca / Dokładnie o czwartej
nad ranem / Zbombardowali
Kijów / Powiedziano nam / Że
rozpoczęła się wojna”. W kwietniu 1942 roku spod pióra sowieckiego korespondenta wojennego

w Treblince skomponował Artur

Wedle

lejtnanta

Maksimowa

Michaiła

wyszła

kolejna

szyb-

Gold, który przed wybuchem

całej

wojny wraz z Petersburskim

giczny

opowieścią

wersja tekstu, którą wyśpiewa-

Europie. W niespełna rok od

prowadził słynną orkiestrę ja-

o pożegnaniu? Wbrew pozo-

ła uwielbiana w ZSRR Klaudia

warszawskiej

zzową. On również nie przeżył

rom odpowiedź nie jest prosta.

Szulżenko.

obozowego piekła.

Przypomnianą tu wersję napisał

podbiła

która

publikę

w

premiery

wie-

deńskie wydawnictwo Bohême

Kto przyozdobił ów nostalwalczyk

Napisałem

„polska

melo-

w 1967 roku dla Sylwii Klejdysz

dia”. A może jednak „polska

za

żony Jerzego Petersburskiego,

piosenka”? Oto w 1957 roku

sprawą takich kompozycji jak

Artur Tur (wł. Artur Ćwibak)

ukazały się w Anglii wspomnie-

wspomniane tu „Tango milon-

swobodnie

nia Stanisława Landaua, wedle

ga”, ale też „Już nigdy” czy „Ta

syjski tekst „Синий платочек”

których

scenie Broadwayu (rewia Ala

ostatnia niedziela”, po kampa-

autorstwa Jakowa Goldenberga

ka” powstała w 1940 roku nie

Jolsona

Verlag nabyło prawa do wy-

Król

konań tanga, z równoczesną

Jerzego

zgodą na zmianę tekstu i tytułu
utworu. Tak oto na parkietach,
salach koncertowych a nawet

tanga,

jak

zwano

Petersburskiego

interpretując

ro-

„Błękitna

chustecz-

nii wrześniowej trafił na ziemie

kryjącego się pod pseudonimem

w Mińsku a w Białymstoku pod-

objawiła się kompozycja „Oh,

zagarnięte

Sowietów.

J. Galicki. U Galickiego narrato-

czas gry w pokera, zaś tekst

Donna

„The

Wonder

Bar”)

przez

Nim wraz z armią gen. Andersa

rem był odjeżdżający na front

piosenki od ręki przetłumaczo-

Fritz

przedostał się na Bliski Wschód,

żołnierz, w wersji dedykowanej

ny na rosyjski napisał on sam.

Löhner-Beda, cieszący się od

w 1940 roku skomponował swój

Sylwii Klejdysz, w oczywisty

Czy Landau, jak twierdzi wielu,

słowa

Clara…”.
piosenki

Niemieckie
napisał
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RECENZJA

Warto
przeczytać

konfabulował? Gdyby tak było,

amerykańskiej aktorki i pio-

Trzecie miejsce. Niewiele?

czy jako impresario koncer-

senkarki Betty Dorsey z pio-

Dla rozczarowanych ciekawost-

tującej 29 października 1975

senką „Stay”, czyli… angloję-

ka. W 1974 roku jeden, jedyny

w Moskwie brytyjskiej grupy

zyczną wersją przeboju Anny

raz zdarzyło się, iż ze szczytu

„The Dooleys” odważyłby się

Jantar „Tyle słońca w całym

listy przebojów Billboardu spo-

wyjść na scenę i zapowiadając

mieście” (muz. J. Kukulski, sł.

glądała piosenka, w której usły-

„Blue shawl”, angielską wersję

J.

Wcześniej,

szeć można było polskie sło-

„Błękitnej chusteczki” powie-

bo w roku 1950 na rynku ame-

wa. Tą piosenką była „Melody

dzieć, że to piosenka, którą

rykańskim ukazał się singiel

of Love” Bobby Vintona. Jej

napisał 35 lat temu? Weteran

Margaret

piosen-

ogromna popularność i refren

spod Monte Cassino zaszoko-

ką „Over and Over and Over”

ze słowami „Moja droga ja cię

wał rosyjską publiczność, któ-

autorstwa

Warsa

kocham” przyniosły mu za oce-

ra walczyk Petersburskiego bez

do słów Georga B. Browna.

anem miano „polskiego księcia”.

dyskusji uznawała za swój ro-

Siedemnaście lat później na

Vinton w rzeczywistości miał

Czas wakacji, to czas lżejszej gatunkowo lektury. Stąd tym razem w naszej rubryce… komiks. Mało

dzimy. Zresztą, kiedy po wojnie

płycie „Recital piosenek” nagra-

polsko-litewskie korzenie (mat-

tego cała seria komiksów o losach porucznika Mike Blueberrego. Kiedy, jeśli w nie w wakacje dać po-

„Błękitna chusteczka” oczaro-

ła ów utwór Anna German.

Kondratowicz).

Whiting

z

Henryka

Jean-Michel Charlier, Jean Giraud
„Blueberry”.
Wydawnictwo Egmont

ka Dorota z domu Studzińska,

nieść się przygodzie, jak za dziecięcych po prostu lat smakować fabułę? Kiedy, jeśli nie na urlopie na

wała zachód Europy i zyskała

Henryk Wars, autor niezli-

ojciec Stan Vintula), a jego naj-

chwilę strząsnąć z lica okruchy spękanej skorupy udawanej powagi, wrócić do snów sokolich, marzeń

swoje nowe językowe wersje

czonej liczby przebojów (m.in.

większym przebojem było „Blue

w krótkich spodniach?

– francuską „Le chale bleu”

„Ach, jak przyjemnie”, „Ach,

Velvet”, które stało się inspira-

czy

cją dla filmu Davida Lyncha.

„Blueberry” to opowieść głęboko osadzona w realiach Dzikiego Zachodu, mało tego opowieść czerpiąca pełnymi garściami z tradycji westernu. Tego klasycznego, z wyrazistymi rolami Johna Wayne’a,

panuelo

śpij kochanie”, „Już nie zapo-

azul” funkcjonowała, a czę-

mnisz mnie”, „Miłość ci wszyst-

Wróćmy wszakże do kompo-

jak też spaghetti westernów spod znaku Sergio Leone. Jej główny bohater - arogancki utracjusz

sto też funkcjonuje do dziś,

ko wybaczy”, „Umówiłem się

zycji Jerzego Petersburskiego

o urodzie Jeana-Paula Belmondo w mundurze amerykańskiej kawalerii, zdaje się przyciągać awantu-

nie jako

z nią na dziewiątą”, „Sexapil”),

czy Henryk Warsa. Dlaczego

ry, przygody i wielostopniowe intrygi, których nie powstydziliby się mistrzowie suspensu. Rzecz jasna

podobnie

Petersburski

właśnie one potrafiły przemó-

koniec końców wychodzi z nich cało, choć nie bez szwanku.

ludowa, a nawet jako romskie

i Landau uszedł z „nieludz-

wić do kogoś, komu obca jest

Podczas lektury 8 tomów, w które zebrano oryginale 28 części klasycznej francuskiej serii komik-

tango.

kiej ziemi” wraz z armią gen.

nasz śpiewna mowa? Pewnie

sowej, mamy do czynienia i z klasycznym konfliktem na linii armia – Indianie, i rywalizację Union

ny bywa inny przebój Jerzego

Andersa.

Petersburskiego

los

hiszpańską

„El

polska piosenka, ale

tradycyjna

rosyjska

Podobnie

melodii
traktowa-

jak

wybrał

dlatego, że trafiły na swój czas.

Pacific z Central Pacific przy budowie pierwszej transkontynentalnej linii kolejowej, historie o poszu-

Stanach

Wielu innym koleje naszej hi-

kiwaczach złota i opowieści o banitach uciekających do Meksyku, wreszcie najsłynniejszą w historii

niedziela”. On sam miał duży

Zjednoczonych, gdzie tworzył

storii nie dało na to szansy.

Dalekiego Zachodu strzelaninę w O.K. Corral i legendę o zaginionym złocie konfederatów. Spotykamy

dystans do swych kompozy-

muzykę ilustracyjną dla naj-

Czemu więc dziś, żadna polska

też całą rzeszę interesujących bohaterów, począwszy od tych fikcyjnych jak tytułowy Mike Steven

cji i choć mieszkając od 1949

większych hollywoodzkich wy-

piosenka nie idzie ich śladem?

Donovan „Blueberry” czy jego przyjaciele Jimmy McClure i „Red Neck” Wooley, po postacie histo-

roku w Argentynie współpraco-

twórni. Piosenki zeszły na drugi

Przecież każda z nich jest nie-

ryczne jak bracia Earp, prezydent Ulysses Grant, Dziki Bill Hickok, czy wodzowie indiańscy Cochise,

wał z samym Astorem Piazzollą

plan. Czasem pokazywały się

powtarzalna, każda jest efek-

Geronimo, Czerwona Chmura i Siedzący Byk.

mówił „Nam się zdawało, że

na filmowym ekranie jak „Good

tem

Może

To prawda, komiks nie pozostawia tak wielkiego pola wyobraźni jak książka, ale „Blueberry”

piszemy tanga. Nie, tanga są

Love” i „Seven Man from Now”

dlatego, iż te współczesne są

w udany sposób zaszczepia ją ilustracjami Jeana Girauda. Szczególną uwagę przykuwają szerokie,

argentyńskie. To jak nasz folk-

z westernu „Siedmiu do zabi-

dosłownie niepowtarzalne. Nie

filmowe plany nadające opowieści epicki posmak, choć Giraud równie mocno czuje się w pełnych dy-

lor: czy może jakiś naród na-

cia” z Lee Marvinem. Innym

sposób je zaśpiewać, nie spo-

namiki scenach. Lektura serii obok rozrywki stwarza rzadką i doskonałą okazję do śledzenia zmian ja-

pisać takiego kujawiaka jak

razem bawiły telewidzów jak

sób je zanucić.

kie zachodziły zarówno w manierze rysowniczej Francuza, jaki i w kierunkach rozwoju europejskiego

nasz? W życiu! Tak samo jest

urocza

serialu

komiksu. Saga o poruczniku Blueberrym powstawała w latach 1963-2005. Mnie zachwycił klasyczny,

z tangiem”.

„Ta

ostatnia

Po

wojnie

emigranta

piosenka

w

z

twórczego

trudu.

„Flipper”, którą słowami okrasił

realistyczny styl w jakim Giraud kreślił swe kadry do końca lat 80-tych, miłośnicy fantastyki znający

„Tango milonga”, „Błękitna

William D. „By” Dunham. Wars

go pod pseudonimem Moebius, wskażą pewnie na bardziej dynamiczną, oszczędną, ale i nonszalanc-

chusteczka”, „Ta ostatnia nie-

z Dunhamem tworzyli udaną

ką kreskę z ostatnich sześciu części cyklu. W tym okresie, po śmierci oryginalnego twórcy scenariu-

dziela”. Co jeszcze? Szukam

spółkę autorską, której naj-

sza Jeana-Michela Charliera, Giraud podjął się dzieła samodzielnego kontynuowania serii, co nie wy-

w pamięci przeboju, więc z roz-

większym komercyjnym suk-

szło jej na dobre. Giraud, a właściwie należałoby napisać Moebius, traktował ją czysto komercyjnie,

mysłem pomijam epizody po-

cesem był przebój Brendy Lee

koncentrując się na rozwijaniu poletka science-fiction oraz współpracy z filmem (tworzył koncepcje

pularności naszych muzyków

„Speek to Me Pretty” z 1961

graficzne takich obrazów jak: Obcy – ósmy pasażer Nostromo, Willow, Tron, Piąty element i Otchłań).

za

roku z płyty „All The Way”, któ-

Poza wszystkim, na polu scenariusza daleko mu do jego belgijskiego kolegi, umiejętnie kreślącego

Ewa

ry w maju 1962 roku osiągnął

niebanalną, pełną zwrotów akcji intrygę, łamiącą proste, komiksowe schematy. Bywa, rzecz jasna, iż

Demarczyk). W 1976 roku na

trzecie miejsce na liście brytyj-

koncept autora wydaje się możliwy do ziszczenia, jedynie na kartach komiksu, ale czyż poddając się

rynku

skich singli.

konwencji, nie za to lubimy Jamesa Bonda?

granicą

Czesław
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Niemen

German,
czy

zachodnioniemieckim

i w Hiszpanii ukazał się singiel
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Z HUMOREM,
FANTAZJĄ
I CHARAKTEREM

ukrywała w swoim dom w Podkowie Leśnej.
Wśród uratowanych przez nią osób była pisarka Ewa Szelburg-Zarembina i pisarz Stanisław
Dygat.
Po prostu skoczyć
Wszystkim, którzy w ostatnich latach kibicują
na narciarskich skoczniach najstarszemu uczestnikowi Pucharu Świata Noriakiemu Kasai, warto
przypomnieć w kilku słowach postać Stanisława
Marusarza. Człowiek legenda. Wicemistrz świa-

Wszystkim tym, którzy z utęsknieniem czekają powrotu wielkich sportowych emocji, kilka autentycznych historii krzeszących uśmiech, ale też
będących dowodem, iż sport potrafi być prawdziwą szkołą charakteru.

ta z 1938, czwarty skoczek mistrzostw świata

ADAM PRZYSTUPA

skoku narciarskiego.

w 1935 oraz piąty w 1939 (skakał ze złamanym
obojczykiem), piąty na igrzyskach olimpijskich
w 1936 w skokach i siódmy w kombinacji norweskiej, dwukrotny rekordzista świata w długości
Po wybuchu wojny pełnił służbę kuriera na

Mała Polka

trasie Zakopane – Budapeszt. W marcu 1940r.

W wietrzną i chmurną niedzielę 2 sierpnia

został pojmany przez słowackich żandarmów, ale

Stanisław Marusarz. Konkurs skoków narciarskich

1936 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie

zdołał im uciec, wyskakując „tygrysem” przez

o mistrzostwo Podhala 1939-01. Ze zbiorów NAC.

rozgrywany był konkurs rzutu oszczepem pań.

okno. Ponownie ujęty podczas próby przedostania

W zaciętej rywalizacji po brązowy medal sięgnę-

się na Węgry, został przekazany Gestapo przez

nie była najlepsza. Sypał śnieg i wiał bardzo

ła ledwie 23-letnia Polka Maria Kwaśniewska.

słowacką straż graniczną. Odmówił współpracy

mocny wiatr. Stojący obok bohatera uroczysto-

Na dwóch pierwszych stopniach podium stają

z Niemcami, którzy proponowali mu posadę tre-

ści, jego krewny, międzynarodowy sędzia nar-

dwie Niemki - Othilie Fleischer i Luise Krüger.

nera narciarstwa w Bawarii. Przetransportowany

ciarski Władysław Gąsienica-Roj usłyszał, jak ów

Obserwujący zmagania Adolf Hitler zaprasza całą

z Preszowa do Zakopanego, próbował ucieczki

zmartwiony mówi do siebie: „nie da się”. Zapytał

trójkę zawodniczek do siebie. W loży honorowej

wyskakując z wiozącego go samochodu. Złapany

więc: „Co się nie da?”. Liczący już wówczas 75 lat

towarzyszą im m.in. Joseph Goebbels i Hermann

trafił do krakowskiego więzienia na Montelupich,

Stanisław Marusarz odpowiedział „Skoczyć! Mam

Göring. W rozmowie Hitler zwraca się do Marii

skąd uciekł w lipcu 1940 roku skacząc przez wy-

narty przygotowane”.

Kwaśniewskiej słowami „Gratuluję małej Polce“.

łamane kraty w oknie celi z wysokości drugie-

Znów w siodle

Nasza rodaczka, uchodząca za nieoficjalną miss

go piętra i pokonując czterometrowej wysokości

igrzysk, odpowiada zadziornie choć z uśmiechem

mur.

„Wcale nie czuję się mniejsza od pana”. Próbując

W 1966 roku Stanisław Marusarz wraz ze swo-

Dość powiedzieć, iż prestiżowa dyscyplina upra-

wybrnąć z kłopotliwej dla Hitlera sytuacji, mini-

im odwiecznym rywalem ze skoczni Norwegiem

wiana zawodowo przez naszych kawalerzystów

ster propagandy powtarzać będzie w mediach, iż

Birgerem Ruud (dwukrotnymi mistrzem olimpij-

przyniosła w owym czasie 2 srebrne i 2 brązo-

Führer gratulował sukcesu… małej Polsce. Nasza

skim i pięciokrotnym mistrzem świata) został za-

we medale olimpijskie. Pierwszy z nich zdobył

oszczepniczka na pamiątkę spotkanie otrzymuje

proszony na otwarcie konkursu Turnieju Czterech

w 1924 roku na igrzyskach w Paryżu porucznik

kopię fotografii, na której stoi obok swoich rywa-

Skoczni w Garmisch-Partenkirchen. Liczący sobie

Adam Królikiewicz. Startując na koniu Picador

lek i Adolfa Hitlera.

wówczas 55 lat Ruud bawił gości wykonując sal-

zajął trzecie miejsce w konkursie skoków przez

to. Czym mógł zaimponować dwa lata młodszy

przeszkody, choć w istocie należał się im obu

stypendium

Maria Kwaśniewska, lekkoatletka.1939 r.

Marusarz? Pożyczył od jednego z młodych za-

srebrny medal. Wszystko za sprawą fotografa,

sportowym we Włoszech postanawia wracać do

Ze zbiorów NAC.

wodników narty i buty, po czym ku konsternacji

który podtrzymał wypadającego z siodła włoskie-

organizatorów i publiki, w garniturze i krawacie

go jeźdźca kapitana Tommaso Lequio di Assaba,

Kiedy wybucha II wojna światowa Maria
Kwaśniewska

przebywająca

na

Polski. Podczas obrony Warszawy nie tylko jako
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Polski sport w okresie dwudziestolecia międzywojennego stał między innymi jeździectwem.

sanitariuszka opatruje rannych, ale również

po zapomniane zdjęcie z igrzysk. Dla obozowych

zajął miejsce przedskoczka i oddał skok o dłu-

oraz sędziów, którzy owej niedozwolonej pomocy

sama siada za kierownicą sanitarki i zwozi ran-

strażników fotografia z Adolfem Hitlerem dzia-

gości 66 metrów. Dla Zakopiańczyka, na które-

nie dostrzegli lub dostrzec nie chcieli.

nych żołnierzy do szpitali. Jeszcze przed kapitula-

ła jak przepustka. Nikt nie śmie sprzeciwiać się

go Niemcy wydali wyrok śmierci, ów skok w tym

cją miasta prezydent Stefan Starzyński odznacza

domniemanej znajomej Führera. Kwaśniewska

miejscu miał szczególne znacznie.

ją Krzyżem Walecznych. Przez cały okres woj-

wchodzi na teren obozu, gdzie odbywa się selek-

Myliłby się ten, kto myślałby, że to koniec

cem doskonałym (un cavallere perfecto). Nic

ny działa w konspiracji. Kiedy w sierpniu 1944

cja do w Auschwitz i prac przymusowych by zra-

anegdoty. Oto 22 lutego 1989 roku odbywała

dziwnego, skoro w latach 1920-1926 biorąc

roku Niemcy tworzą w Pruszkowie obóz przej-

zu pojedynczo, a potem całymi grupami wypro-

się w Zakopanem uroczystość nadania Wielkiej

udział w 94 konkursach jeździeckich zdobył re-

ściowy dla ludności cywilnej. Kwaśniewska sięga

wadzać na wolność więźniów. Część z więźniów

Krokwi imienia Stanisława Marusarza. Pogoda

kordową ilość 81 wyróżnień. Triumfował 24 razy

Choć nigdy nie sięgnął po olimpijskie złoto,
przez Włochów zwany był Królikiewicz jeźdź-
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Jorku, Berlinie, Brukseli czy Nicei. Swoje umie-
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PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA

m.in. w Lucernie, Londynie, Aldershot, Nowym

BEATA GROEN

jętności i wiedzę przekazywał jako komendant
szkoły jazdy w Centrum Wyszkolenia Kawalerii
w Grudziądzu. Brał udział w kampanii wrześniowej, w 1942r. aresztowany przez Niemców, podobnie jak Marusarz odmówił szkolenia niemieckich zawodników.
Po wojnie z talentów Adama Królikiewicza
korzystało polskie kino. W 1955r. był konsultantem ds. jazdy konnej na planie zapomnia-

Polska ekipa na Międzynarodowe Zawody

nego dziś filmu „Podhale w ogniu”. Pojawił się

Hippiczne o „Puchar Narodów” w Nowym Jorku.

też w obsadzie aktorskiej filmów „Rancho Texas”

Rtm. Adam Królikiewicz (z lewej), mjr Michał Toczek,

i „Popioły”. W filmie Andrzeja Wajdy prowadził

por. Kazimierz Szosland (z prawej) podczas treningu.

szarże polskich szwoleżerów w scenie szarży na

1926-10. Ze zbiorów NAC.

hiszpańskie baterie w wąwozie Somosierra. Miał
reportaż z masowego Biegu Narodowego zorga-

Olbrychskiego stary mistrz dosiadł konia wbrew

nizowanego na Bielanach pod Warszawą. Jako

prośbom reżysera by tego nie robił. Podczas jed-

pierwszy minął linię mety warszawski tramwa-

nej z prób koń majora potknął się na grząskim

jarz, wielokrotny mistrz Polski w biegach długo-

podłożu i wyrzucił go z siodła. Skutki upadku

dystansowych, następca Janusza Kusocińskiego

okazały się opłakane. Królikiewicz połamał sobie

– Józef Noji. Chcąc wypełnić na antenie czas

kręgosłup. Nim zmarł, przez półtora roku sparali-

oczekiwania na oficjalne ogłoszenie wyników

żowany przebywał w szpitalu. Zdawał sobie spra-

i dekorację zwycięzców udał się Trojanowski nad

wę z powagi swego stanu, ale pochodził to tego

pobliski brzeg Wisły, skąd rozlegał się odgłos ga-

z niezwykła pogoda ducha, powtarzając wszyst-

worzących żab i jak wspomina uległ jej urokom:

kim, iż „tylu kawalerzystów zmarło na grypę,

„Słońce już się chyliło, a wody rzeki, ciągle jesz-

a ja przynajmniej z szablą w ręku”. Jak wspo-

cze nabrzmiałej po wiosennych roztopach, to-

minał legendarny dziennikarz sportowy Bohdan

czyły się wartko, czerwieniąc się błyskami coraz

Tomaszewski, wyznał pewnego razu, że cieszy

to ciemniejszych rumieńców. Gdy starałem się

się, iż po raz ostatni siedział na koniu w szwole-

odmalować przez mikrofon obraz tej cudownej

żerskim mundurze. Zaiste, jego rodzimy 1 Pułk

rzeki, nieba pełnego kolorowych obłoków i są-

Lato to najbardziej przyjazna pora roku dla smakoszy sałatek. Mnogość świeżej zieleniny pozwala

Szwoleżerów był spadkobiercą bohaterów spod

siednich wzgórz pokrytych majową zielenią z ust

na nieograniczone możliwości łączenia smaków. W taki czas gorąco polecam sałatkę sałatowo-owo-

Somosierry.

wyrwał mi się okrzyk: „Ach!

cową z sosem słodko-kwaśnym.

Jaka szkoda…
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Jaka szkoda, że

FOTO: z archiwów prywatnych

już wówczas 70 lat. Wedle wspomnień Daniela

Letnia sałatka

państwo nie mogą tego zobaczyć”.

Na zakończenie anegdota o jednym z najwybit-

Wszyscy zapewne zapomnieliby o antenowej

niejszych komentatorów sportowych Wojciechu

chwili wzruszeń, gdyby nie gwiazda ówczesnych

Trojanowskim. Nazwisko dziś zda się niemal

scen kabaretowych Kazimierz Krukowski zwa-

zupełnie zapomniane a stawiane w poczcie naj-

ny „Lopkiem”, który postanowił ją wykorzystać

większych obok Bohdana Tomaszewskiego czy
Jana Ciszewskiego. Na falach Polskiego Radia,
ku uciesze słuchaczy odmalowywał słowem zma-

publiczność

gania na sportowych arenach. Rozumiał sport,

Walasiewiczówna zdejmuje spodnie, jaka szko-

bo nim sięgnął po mikrofon był uznanym lek-

da, że państwo nie mogą tego zobaczyć”. W ten

•

Banan pokrojony w plasterki

koatletą, jedenastokrotnym rekordzistą kraju,

sposób rzeka na Bielanach skryła się w cieniu

•

Ziarna granatu

pięciokrotnym mistrzem Polski w biegu na 110m

spodni nasze złotej medalistki olimpijskiej z Los

•

Kozi serek twarogowy

przez płotki, olimpijczykiem na tym dystansie

Angeles, tak trwale, iż do dziś wielu dałoby sobie

•

Młode listki mięty

z Amsterdamu. Czasem dawał się w swej pracy

rękę uciąć, iż prawdziwą jest estradowa wersja

ponieść emocjom. Nie zawsze sportowym…

„Lopka”.

Przyszło oto Wojciechowi Trojanowskiemu,
kilka lat przed wybuchem wojny, przygotować

Do przyrządzenia sałatki należy przygotować:

Składniki sosu:

•

Mix sałat (nie polecam pakowanych w folię z marketu,

•

Olej do sałatek

zdecydowanie lepiej nabyć świeżą zieleninę na targu, ja uży-

•

Sos sojowy

w parodii sportowego reportażu. Wykorzystać,

łam z własnego ogródka sałatę masłową, sałatę lodową, ruko-

•

Miód

rzecz jasna, twórczo. Tygodniami bawił więc

lę i młode listki naciowej botwinki)

•

Sok z cytryny lub limonki

krzycząc:

„Proszę

Państwa!

•

Arbuz i melon (wg mnie najlepszy jest melon cantaloupe)
pokrojone w kostkę

Sałatkę

przygotować

bezpośrednio

przed

podaniem.

Składników

nie

Aby zachować kruchość sałat sosem polać po nałożeniu na talerzyk. Smacznego!

należy

mieszać.
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Szanowni Państwo
Zarząd KOM-EKO S.A. składa Państwu serdeczne
podziękowania za lata sumiennej i rzetelnej pracy,
zaangażowanie w rozwój naszej Firmy, lojalność i uczciwość.
Życzymy by nasza dalsza wspólna praca była dla Państwa
źródłem satysfakcji i sukcesów.
Nasze życzenia składamy w szczególności świętującym
w drugim kwartale 2020 roku jubileusze:

10-lecie
pracy w KOM-EKO:

Sylwester Bałaban, Andrzej Dąbrowski,
Łukasz Rębacz, Jacek Sprawka,
Janusz Wójcik

15-lecie
pracy w KOM-EKO:

Wojciech Dawidek, Mariusz Harasim,
Krzysztof Lewandowski, Beata Stasiuk

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

20-lecie
pracy w KOM-EKO:

Krzysztof Boguszewski,
EKOGADKA NR 12 - LATO 2020
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