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Szanowni Czytelnicy!

Ofiarujemy Państwu trzynasty numer EKOgadki. Trzynasty, a więc… 

szczęśliwy, szczęśliwy na przekór. Na przekór przesądom, pandemii, 

niepokojom i niepogodzie. Choć przyznajmy - za sprawą jednego z tych 

czynników opóźniony. Stąd na łamach świąteczne i noworoczne życzenia. 

Słota za oknem jest nieodłączną częścią królującej nam jesieni, ale jest nią 

również piękna paleta barw darowanych przez naturę. Spoglądamy na 

nią oczami wybitnego biofizyka i artystki za oceanu tworzącej ekologicz-

ne kompozycje z liści. Na strunach naszej wrażliwości zagrają opowieści 

o zapomnianej historii Lublina. Jak wiele wnoszą w nasze życie spotkania 

z innymi ludźmi opowie Tomasz Pietrasiewicz, twórca Teatru NN. Daru-

jemy Państwu również dużą porcję ekologii oraz gawędę, która być może 

zainspiruje w chwili próby do gry fair, choćby życie nie zawsze w taki 

sposób zwykło z nami pogrywać. 

Miłej lektury.
Zarząd Kom-Eko S.A.

POLECAMY:

SOWY 
str. 30

Zdrowych, pełnych miłości i pokoju serc
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności  
w nadchodzącym 2021 roku

wszystkim Czytelnikom
życzy zespół redakcyjny EKOgadki

oraz zarząd i pracownicy 
Grupy KOM-EKO
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lipiec-listopad 
2020   

Trwający stan pandemii wirusa SARS-CoV–2 nie wpłynął na ciągłość 
świadczenia usług przez spółki grupy KOM-EKO. Nasi pracownicy wyko-
nywali swe obowiązki z dbałością o zachowanie zasad bezpieczeństwa 
sanitarno-epidemiologicznego. Wśród pracowników nie odnotowano za-
chorować na COVID-19.

lipiec-wrzesień 
2020

Akcja promocyjna ekoAPP w mediach. Informacje o przygotowanej 
dla lublinian aplikacji ułatwiającej gospodarowanie odpadami pojawiają 
w m.in. w Kurierze Lubelskim, portalu i magazynie Lubelski.pl, magazy-
nie Lajf, radiu Eska, zlokalizowanych na lubelskich ulicach bilboardach, 
reklamach na ekstraligowych spotkaniach żużlowców Motoru Lublin, 
oraz w mediach społecznościowych.

31 lipca 2020 Wiedzą ekspercką wspieramy akcję ogólnopolskiego portalu inter-
netowego Wirtualna Polska dotyczącą właściwej i efektywnej segregacji 
odpadów.

18 września 
2020  

Coroczna akcja „Sprzątania świata” odbywająca się w okoliczno-
ściach związanych z pandemią wirusa SARS-CoV–2 zbiegła się z inau-
guracją prowadzonych przez KOM-EKO ekologicznych lekcji w formacie 
on-line z wykorzystaniem środków teleinformatycznych. Jako pierwsi 
z tej możliwości skorzystali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych przy 
Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie.

 

29 września
– 3 października 

2020  

Zabezpieczamy utrzymanie czystości na planie zdjęciowym realizo-
wanego na lubelskim Starym Mieście fi lmu „Cudak” w reżyserii Anny 
Kazejak.

1 października 
2020

Zmiana adresu siedziby KOM-EKO S.A. z dotychczasowego adresu 
przy ul. Wojennej 3, na nowy adres: 20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 
9b. Numery NIP, Regon, KRS spółki pozostają bez zmian.

19 października 
2020

Przenosiny Biura Obsługi Klienta KOM-EKO S.A. i EKOLAND Sp. z o.o. 
w Lublinie  z dotychczasowego adresu przy ul. Wojennej 3, na nowy 
adres: 20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 9b.

21 października 
2020

KOM-EKO jednym z partnerów organizowanej przez Lubelski Klub 
Biznesu konferencji „Power Planet. Człowiek – Środowisko – Biznes”. 
Jednym z prelegentów spotkania, które zgromadziło przedstawicie-
li lubelskiego środowiska akademickiego, instytucji samorządowych, 
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych był pan Marcin Benbenek 
-  Prezes Zarządu KOM-EKO S.A. 

Minione tygodnie to przede wszystkim ogrom codziennej,

efektywnej, choć nie zawsze efektownej pracy,

ale również kilka wartych przypomnienia zdarzeń:

Kalendarium Kom-Eko

Miło nam słyszeć, iż odwiedzającym Lublin turystom i przedstawicielom biznesu, goszczącym we 
wnętrzach LubHotelu przy ul. Krańcowej 107A towarzyszy wspomnienie stworzonego przez KOM-EKO 
konnego pojazdu przemierzającego przed laty ulice Starego Miasta. Dostrzec można go na urokli-
wych zdjęciach stanowiących element wystroju hotelowych pokoi. 

Przypomnijmy, iż ów stylowy konny powóz wspomagał w latach 2007-2018 zabiegi związane 
z utrzymaniem czystości w zabytkowej dzielnicy Lublina. 

Mały, ale jakże miły ślad pamięci, za który dziękujemy.

Tegoroczna akcja „Sprzątania świata” stała się okazją do zainicjowania ze strony KOM-EKO no-
wej formy edukacji ekologicznej. W sytuacji, kiedy okoliczności związane z pandemią Coivid-19 
ograniczyły możliwość korzystania przez uczniów i studentów z Centrum Edukacyjnego zlokalizo-
wanego w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO przy ul. Metalurgicznej w Lublinie, za-
proponowaliśmy przeprowadzenie spotkań edukacyjnych z wykorzystaniem dostępnych środków 
teleinformatycznych. 

Jako pierwsi 18 września 2020r. z tej możliwości skorzystali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych 
przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Dzieci miały możliwość zapoznania się z pod-
stawami edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem racjonalnego gospodarowania odpa-
dami, zasad ich segregacji oraz sposobów przetwarzania.  

WPISANI W PAMIĘĆ
MIASTA

Ekologiczne lekcje on-line

ADAM PRZYSTUPA
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Nowa
siedziba!

Po dwudziestu sześciu latach
przyszedł czas na zmianę.

Rozwój Grupy KOM-EKO, którą tworzą 
Spółki: KOM-EKO, EKOLAND, EKOLAND 

POLSKA, EKO AZBEST, EKOPAK, 
EKOENERGIA i Lubelska Agencja Ochrony 

Środowiska, skłonił nas do zmiany siedziby. 
Z dniem 1 października 2020r. nastąpiła 

zmiana adresu siedziby KOM-EKO S.A.
z dotychczasowego adresu przy
ul. Wojennej 3, na nowy adres:

20-234 Lublin, ul. Metalurgiczna 9B. 
Numery NIP, Regon,

KRS spółki pozostają bez zmian.
Jednocześnie z dniem 19 października 
2020r. nastąpiła zmiana lokalizacji

Biura Obsługi Klienta. 
Wszystkich zainteresowanych

zapraszamy do nowego biura
przy ul. Metalurgicznej 9B.

w Lublinie.
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WIEŚCI Z KRAŚNIKA   KAROLINA BIENIEK

Firma EKOLAND od wielu lat stara się wspierać działania anga-
żujące młodzież do aktywnego spędzania wolnego czasu i dbałości 
o zdrowy tryb życia. Jednym z takich działań jest pomoc dla istnie-
jącego od 2006 roku klubu sportowego LKS Kowalin. 

Klub posiada sekcję seniorów oraz sekcję młodzika starszego, 
w której grają chłopcy w wieku od 10 do 12 lat. Drużyna senio-
rów występuje w Lubelskiej Lidze w  klasie A grupa I. W sezonie  
2019/2020 rozegrała 12  meczy i plasuje się na czwartej pozy-
cji w grupie na 16 drużyn. Chłopcy rozgrywali mecze w grupie 
Młodzika Starszego D1 grupa I. Rozegrali w rundzie wiosennej 10 
meczy. Młodzież bardzo chętnie angażuje się w treningi, które od-
bywają się dwa razy w tygodniu. Uczą się tam współpracy, odpo-
wiedzialności i samodzielności. Spotkania przy piłce dają radość 
i motywację do dalszej pracy. Sport przynosi ogromne korzyści dla 
ich zdrowia i rozwoju  fi zycznego. 

Z okazji nadejścia nowego sezonu fi rma EKOLAND przekazała 
fundusze na zakup strojów piłkarskich na sekcję młodzika star-
szego. Liczymy, że nowe stroje przyczynią się do  zdobywania dal-
szych sukcesów. 

W sierpniu 2020 roku w Kraśniku odbył się „Triathlon Kraśnik-
Przegrywają jedynie nieobecni”. Triathlon to jedna z najbardziej 
złożonych dyscyplin sportowych, wymagająca od zawodników 
ogromnej determinacji i wytrzymałości. Zawody w Kraśniku na 
stałe wpisały się w triathlonową mapę Polski, gwarantując wysoki 
poziom sportowy i organizacyjny. Organizatorzy wytyczając trasę 
dbają zarówno o aspekt sportowy jak i turystyczny. Kolejne impre-
zy organizowane w Kraśniku przyciągają zawodników z różnych 
zakątków polski a nawet i Europy. Niestety ze względu na panu-
jąca sytuacje w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa 
COVID-19 impreza odbyła z ograniczoną liczbą obserwujących.

Impreza odbyła się dzięki wsparciu: Ministerstwa Sportu, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Miasta 
Kraśnik oraz fi rmy EKOLAND. 

W VII TRIATHLON KRAŚNIK  na dystansie olimpijskim (pływanie
-1,5km, jazda rowerem- 40km, bieg-10km) pierwsze miejsce zajął 
Maciej Brzyski z klubu BRZYSKI TRI TEAM z wynikiem 02:03:33 
(pływanie - 00:22:12, rower - 01:03:55, bieg - 00:35:52)

Gratulujemy wszystkim zawodnikom i życzymy kolejnych 
sukcesów.

Triathlon Kraśnik z EKOLANDem

Wsparcie dla
młodych piłkarzy
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Lublin, jako jedno z niewielu polskim miast zostało wybrane do międzynarodowego programu 
Circular Cities, którego celem jest pomoc w przygotowaniu analizy aktualnego przepływu odpadów 
w mieście i zbudowaniu strategii transformacji w kierunku gospodarki cyrkularnej. Dzięki programowi 
miasta zbudują zrównoważone strategie, które zmienią politykę odpadową - ograniczając ilość odpa-
dów, ale także wykorzystują upcykling i ponowne użycie surowców. Miło nam, iż w pracach programu 
uczestniczy również KOM-EKO.

Urbanizacja to jedno z kluczowych wyzwań 
naszych czasów. Około 70% światowej populacji 
mieszka obecnie na obszarach miejskich, a mia-
sta odpowiadają za 67% globalnego zużycia 
energii i ponad 70% emisji gazów cieplarnianych.

Tak wysoki poziom urbanizacji generuje sze-
reg wyzwań społecznych i środowiskowych, 
przede wszystkim dotyczących kwestii zanie-
czyszczenia. Jednak miasta nie mogą być po-
strzegane tylko jako te, które generują proble-
my, ale jako że są centrami wymiany wiedzy 
i doświadczeń, to mogą przyczyniać się do pro-
mocji i efektywnego wdrażania rozwiązań cyrku-
larnych w obrębie miasta i poza nim.

I właśnie dlatego miasta są kluczowymi ob-
szarami zmian, ale przede wszystkim inspiro-
wania procesów naprawczych oraz wdrażania 
innowacyjnych rozwiązań. Miasta, ze swymi za-
sobami ludzkimi i technologicznymi, mają zdol-
ność do identyfi kowania i implementowania 
rozwiązań cyrkularnych, mogą stać się liderami 
w procesie transformacji z gospodarki liniowej na 
cyrkularną, a co za tym idzie przyczyniać się do 
poprawy jakości środowiska i podnoszenia pozio-
mu życia mieszkańców.

Circular Cities Program to program realizo-
wany przez holenderski Instytut Metabolic przy 
współfi nansowaniu Fundacji MAVA.

W projekcie uczestniczą polskie miasta: 
Kraków, Lublin, Gdańsk. Metabolic przeprowa-
dzał już wiele projektów skanów miast, ale po 

raz pierwszy równolegle strategia zrównoważo-
nego rozwoju przygotowywana jest dla trzech 
miast równolegle.

Celem tego programu jest pomoc w przygo-
towaniu analizy aktualnego przepływu odpadów 
w mieście i zbudowaniu strategii transforma-
cji w kierunku gospodarki cyrkularnej. Dzięki 
programowi miasta zbudują zrównoważone 
strategie, które zmienią politykę odpadową - 
ograniczając ilość odpadów, ale także wykorzy-
stują upcykling i ponowne użycie surowców. Te 
wspólnie wypracowane strategie cyrkularne nie 
tylko wyeliminują negatywne oddziaływanie na 
środowisko, ale pozwolą także na osiągnięcie 
zysków fi nansowych i wygenerowanie nowych 
możliwości biznesowych i nowych perspektyw 
zawodowo-szkoleniowych. 

W całym procesie ważne jest zaangażowanie 
jak najszerszego grona interesariuszy tak aby 
strategia mogła być później implementowana 
z sukcesem. Zapraszamy więc do współpracy 
przedstawicieli samorządu, świata akademickie-
go, ngos i sektora biznesu.

Projekt potrwa do grudnia 2020 kiedy to zo-
stanie zaprezentowany fi nalny raport.

CIRCULAR
CITIES PROGRAM
IZABELA FORTUNIAK

Izabela Fortuniak
Project assistant w The Metabolic Institute
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Czy jesień to dobra pora 
roku na jazdę rowerem?

Myślę, że każda pora jest 
dobra by korzystać z roweru, 
choć nie radziłabym zaczy-
nać zimą, bo można się znie-
chęcić. Jesień to fajna pora 
roku do jeżdżenia. Podczas 
jazdy masz okazję podziwiać 
okolicę, a jesień sama w sobie jest 
malownicza i kolorowa. Widać jaki ten 
świat jest uroczy.

Niemal każdy z nas bawił się w dzieciń-
stwie rowerem, ale nie każdy kontynuuje tę 
pasję. Skąd u Ciebie taka forma spędzania 
wolnego czasu?

Wszystko zaczęło się na początku studiów. 
Najpierw miałam pożyczony rower od kolegi, bo 
kiedy mnie zachęcano, troszkę sceptycznie uwa-
żałam, że to nie dla mnie, że to się nie uda, bo 
kto to widział żeby dorosła osoba jeździła na ro-
werze. Myliłam się. To mnie wciągnęło, już po 
pierwszej wycieczce i od tej pory jeżdżę. Kupiłam 
rower, teraz w użyciu jest już kolejny, lżejszy, 
trekkingowy. Przeznaczony jest raczej na drogi 

utwardzone, ale dobrze też 
jeździ się nim po lesie.

Jakie najciekaw-
sze miejsca prze-
mierzaliście?

Bardzo podobało mi 
się Pogórze Kaczawskie 

na Dolnym Śląsku. Mówią 
o niej kraina wymarłych wul-

kanów. Przyjemne, urozmaico-
ne miejsce do jeżdżenia, zielono, 

pagórki, ale jeszcze nie góry, gdzie 
ciężko zwłaszcza z dziećmi pokonywać podjazdy.  
Piękne jest też nasze Roztocze. Jeszcze nim po-
jawiły się dzieci wyruszaliśmy tam na wielodnio-
we wyprawy. Polecam też tzw. ścianę wschodnią 
– rejony nad Bugiem, Kryłów, Dołhobyczów, sta-
re cerkwie, ciekawe miejsca.

Teraz wycieczki przybrały formę wypa-
dów rodzinnych. Daleko się wypuszczacie?

Są to krótkie wypady, dlatego że dzieci łatwo 
byłoby zniechęcić długim, męczącym wyjazdem. 
Podczas pobytu w górach w poprzednie wakacje 
praktykowaliśmy wypady ze stałej bazy po kilka-
naście kilometrów, by nie zmęczyć dzieci. 

NASZE PASJE

Każda pora jest 
dobra na rower
O urokach spędzania wolnego czasu na rowerze
rozmawiamy z Moniką Skrynicką z Działu Księgowości.

Na co dzień korzystacie ze ścieżek 
rowerowych?

Przemierzyliśmy ścieżkę prowadzącą nad 
zalew i była to przyjemna jazda, ale z dziećmi 
wypuszczamy się raczej poza Lublin. Ścieżki by-
wają jednak trochę niebezpieczne. Ludzie bardzo 
różnie jeżdżą. Zresztą ścieżkami nie wszędzie da 
się dojechać, a jazda w Lublinie z dziećmi w ru-
chu ulicznym wydaje mi się ryzykowna. Kierowcy 
niestety nie zawsze dobrze traktują rowerzystów. 
Dlatego częściej spotkać można nas na trasach 
w lasach kozłowieckich, gdzie mamy najbliżej.

Lasy, a więc okazja do bliskich spotkań 
z przyrodą….

To prawda, zwłaszcza w lasach kozłowieckich 
nagminnie trafi amy na dziki i sarny.

Czasem w wyprawie dokuczy i wiatr,
i deszcz….

Pamiętam taką wyprawę rowerową z namio-
tem na Roztocze. Kiedy ruszaliśmy, było pięknie, 
ale następnego dnia miało miejsce załamanie 
pogody, które utrzymało się do końca wyjaz-
du. Okazało się, że w deszczu też da się jeździć. 
Ważne by nie było zimno. Są oczywiście osoby, 
którym to nie przeszkadza, dla których waż-
ne jest by odbyć trening, przejechać założony 
dzienny dystans, ale by czerpać z jazdy przyjem-
ność dobrze jest jeśli nie pada. Jeżeli już zdarzy 
się deszcz jeździmy w kurtkach przeciwdeszczo-
wych. Wracając do tamtego wyjazdu – nawet go 
nie skróciliśmy. W pewnym momencie musieli-
śmy tylko zrezygnować ze spania pod namio-
tem i znaleźć dwa noclegi, by dosuszyć namiot 
i śpiwory.

Wycieczki rowerowe to pasja całoroczna?
Myślę że tak. Jeździłam na rowerze w zimie, 

tylko dobrze mieć wtedy odpowiednie opony, bo 
na śniegu bywa ciężko. To oczywiście również 
kwestia odpowiedniego ubrania, ale teraz, kiedy 
dostępne są te wszystkie softshelle można sobie 
z tym poradzić. Ja jednak najbardziej lubię jeź-
dzić wiosną i jesienią. 

Poleciłabyś taki sposób wypoczynku?
Jak najbardziej. Mnie jazda na rowerze od-

stresowuje. Nie powiem, że wiatr wywiewa pro-
blemy z głowy, ale gdy wsiadam na rower czło-
wiek skupia się na czymś innym, na jeździe, na 
tym co się widzi dookoła. 
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Z zaufaniem jest jak z czystym powie-
trzem. Jeśli go mamy, oddychamy pełną 
piersią, czujemy się bezpiecznie, wzra-
stamy. Jeśli go brakuje, ograniczamy na-
szą aktywność, izolujemy się, czujemy się 
zagrożeni.

Polska należy do krajów o najniższym 
poziomie zaufania. W tym obszarze wypa-
damy najgorzej w Europie. Profesor Janusz 
Czapiński, psycholog społeczny, co dwa 
lata bada poziom zaufania w naszym kraju. 
Tylko 14% Polaków wierzy, że nasi bliscy, 
znajomi, obsługujący nas sprzedawcy, lu-
dzie spotkani na ulicy mają dobre intencje. 
W krajach skandynawskich wierzy w to po-
nad 70% ludzi. W Polsce nawiązując kon-
takty z ludźmi jesteśmy bardzo ostrożni. 
Często boimy, że ktoś nas może oszukać, 
zranić, ukrywa coś przed nami, albo nie 
mówi nam całej prawdy.

Procesy, które zachodzą pomiędzy ludź-
mi można określić jako kapitał społeczny. 
Jego wartość opiera się na wzajemnych 
relacjach społecznych i zaufaniu ludzi. Im 
większe zaufanie tym wyższy kapitał spo-
łeczny, ponieważ ludzie są w stanie osiągać 
razem większe korzyści (zarówno w sensie 

ekonomicznym jak i społecznym). Kiedy pa-
trzymy na zespoły pracowników, które po-
trafią ze sobą współpracować, zauważamy 
duże lepsze efekty niż wśród pracowników, 
którzy nastawieni są jedynie na indywidual-
ne korzyści. Słaba współpraca wpływa nega-
tywnie na atmosferę i rodzi wiele konfliktów. 

Zaufanie i poczucie bezpieczeństwa bu-
duje się dzięki pozytywnym doświadcze-
niom w relacjach. W naszym kraju wystę-
pują silne więzi pomiędzy bliskimi osobami, 
rodziną znajomymi. Często jednak odgra-
dzamy się wysokimi murami od członków 
innych grup. Podziały są widoczne zarówno 
wśród sąsiadów, dzieci w szkole czy pra-
cowników w organizacjach. Przyczyną bar-
dzo często jest niski poziom zaufania, po-
równywanie się do innych, niesłuszna ocena 
i brak otwartej komunikacji.

Zaufanie jest kluczem do budowania 
trwałych relacji – osobistych i biznesowych. 
Zmniejsza niepewność, która może być 
przeszkodą w nawiązywaniu nowych kontak-
tów. Zaufanie to gotowość do podejmowa-
nia działań i wiara w to, że ludzie, z którymi 
wchodzimy w relacje będą nam przychyl-
ni. Brak zaufania sprawia, że stajemy się 

konserwatywni, nadmiernie ostrożni, mniej 
kreatywni, więcej czasu poświęcamy na po-
zyskiwanie informacji.

A przecież to dzięki zaufaniu możemy 
się rozwijać, wymieniać wiedzą i doświad-
czeniami, zawierać kontrakty. Czasem wią-
że się to z pewnym ryzykiem, które jednak 
warto podejmować.  

Jak budować zaufanie?
Słuchając innych, okazując zrozumienie, 

szacunek, inwestując swój czas w relacje. 
Z psychologicznego punktu widzenia więk-
szość ludzi obdarzonych zaufaniem czuje 
się bardziej szczęśliwa, otwarta i gotowa do 
tego, aby zaufać innym.

To co może obniżać zaufanie to nasza 
niespójność. Na przykład: kiedy mówimy 
innym, że trzeba być punktualnym, a sami 
się spóźniamy lub kiedy tłumaczymy, że nie 
powinno się źle mówić o innych a sami ob-
gadujemy swoich współpracowników.

Zaufanie budujemy również pracując nad 
poczuciem własnej wartości. Gdy takie po-
czucie sami posiadamy, łatwiej nam zaufać 
innym. Na początek więc zaufajmy sobie 
i nie traćmy wiary w ludzi.

SIŁA ZAUFANIA
MAŁGORZATA POŁOK

Małgorzata Połok
Dyplomowany coach oraz trener biznesu. 

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

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

Prywatnie żona i mama trójki dzieci. Kocha ludzi, 
naturę i podróżowanie. Nieustannie wspiera innych 
w ich działaniach.
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Zarówno kwarantanna jak i izolacja ma na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się choroby 
zakaźnej.

Kwarantannie podlegają osoby zdrowe, które miały styczność z osobą chorą zakaźnie (jeżeli 
tak postanowią organy inspekcji sanitarnej) czyli zostały wystawione na ryzyko zakażenia chorobą, 
co za tym idzie mogą, ale nie muszą, zachorować. Kwarantanna ma za zadanie odosobnienie osoby 
zdrowej, która była narażona na zakażenie, aby zapobiec szerzeniu się chorób szczególnie niebez-
piecznych i wysoce zakaźnych. 

Izolacja obejmuje osoby chore i ma za zadanie odosobnienie osób zdrowych od osób ze okre-
ślonymi chorobami zakaźnymi. Izolacja pozwala na leczenie osób chorych i chroni zdrowych ludzi od 
zachorowania. 

Chorzy przebywający w izolacji mogą pozostawać pod opieką w swoich miejscach zamieszkania, 
w szpitalach lub w innych wyznaczonych placówkach. Miejscem kwarantanny jest adres zamieszka-
nia, jeśli jednak nie ma takiej możliwości - ze względu na pozostałych mieszkańców, służby sanitar-
no-epidemiologiczne kierują do wyznaczonego ośrodka (izolatorium).

Ile czasu trwa kwarantanna/ izolacja?
Od 2 września kwarantanna i izolacja domowa wynoszą 10 dni od dnia następującego po ostatnim 

dniu narażenia lub styczności ze źródłem zakażenia koronawirusem. Lekarz POZ może podjąć decyzję 
o konieczności jej przedłużenia, jeżeli stan zdrowia będzie tego wymagał. 

Kwarantannie podlega osoba, która:
• przekroczyła granicę zewnętrzną UE,
• miała kontakt z osobą zakażoną, chorą lub podejrzaną o zakażenie,
• ma objawy, które mogą wskazywać na zakażenie koronawirusem,
• mieszka wspólnie z osobą objętą kwarantanną lub izolacją domową.
Kwarantanna i izolacja uprawniają do wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobo-

wego lub opiekuńczego.
Podstawą do wypłacenia świadczenia za okres przebywania na kwarantannie lub izolacji jest de-

cyzja państwowego inspektora sanitarnego. Dane te są udostępniane przez ZUS, a więc Płatnicy 
składek i ubezpieczeni mają do nich dostęp na portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 
Oznacza to, że osoby skierowane na kwarantannę lub objęte izolacją domową ubiegające się o wypła-
tę wynagrodzenia/zasiłku (chorobowego, opiekuńczego), nie muszą już dostarczać decyzji sanepidu 
do ZUS lub pracodawcy. Nie muszą też mieć zwolnienia lekarskiego z powodu przebywania w izolacji 
domowej. Na podstawie tych informacji płatnicy składek będą wypłacać pracownikom świadczenia. 
Informację o kwarantannie lub izolacji otrzyma także ubezpieczony na swoim profilu na ZUS PUE. 

WAŻNE! Należy pamiętać jednak, że nie zwalnia to pracowników z obowiązku infor-
mowania pracodawcy o przyczynie nieobecności w pracy. Informację tę mogą przekazać 
telefonicznie lub mailowo.

Jeżeli inspektor sanitarny wydał decyzję o konieczności izolacji lub kwarantanny dziecka, wówczas 
rodzic ma prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem.

W przypadku gdy pracownik skierowany na kwarantannę czuje się dobrze, i ma możliwość świad-
czenia pracy w trybie zdalnym, nie musi korzystać z zasiłku. Może wykonywać swoją pracę i zacho-
wać prawo do wynagrodzenia.

Zdaniem GIS w przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy nie powinni przychodzić 

WIEDZY NIGDY ZA WIELE       MAŁGORZATA GAJKO

Kwarantanna 
i izolacja w związku 

z koronawirusem 

do pracy, a pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem celem uzyskania teleporady 
medycznej, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 
112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

Na stronie internetowej www.zus.pl opublikowane zostały ważne informacje na temat 
dokumentowania kwarantanny i izolacji do wypłaty świadczeń w razie choroby i opieki, 
oto najważniejsze:

„…Jeśli zdarzy się, że osoba ubezpieczona przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej, 
a na profilu pracodawcy na PUE ZUS, nie będą widoczne odpowiednie dane o jej sytuacji, to osoba 
ta w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w wa-
runkach domowych, powinna złożyć płatnikowi składek pisemne oświadczenie. W oświadczeniu po-
winna potwierdzić, że odbyła obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych. Takie 
oświadczenie stanowi podstawę do wypłaty świadczeń w razie choroby przez płatnika składek, po 
potwierdzeniu informacji zawartych w oświadczeniu  w  Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Osoby poddane kwarantannie jako domownicy osób zakażonych koronawirusem – świadczenia 
w razie choroby.

Od 3 listopada 2020 r. osoba współzamieszkująca lub prowadząca wspólne gospodarstwo z osobą 
zakażoną wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek poddania się kwarantannie. Taka kwarantanna rozpo-
czyna się od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu przez osobę zakażoną i kończy się 7 dni po 
zakończeniu izolacji osoby zakażonej.

W takim przypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji. Podstawą do wypłaty świadczeń 
chorobowych (wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego) jest złożone przez ubezpie-
czonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny. Oświadczenie powinno zawierać: imię 
i nazwisko ubezpieczonego; numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada; informację o dniu roz-
poczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia; dane dotyczące osoby zamieszkującej 
z ubezpieczonym lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe, u której stwierdzono zakażenie 
wirusem SARS-CoV-2, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada, dzień rozpoczęcia odbywa-
nia obowiązkowej kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia, podpis 
ubezpieczonego.

Pracodawca lub ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie 
informacji zawartych w oświadczeniu.

Dziecko albo inny członek rodziny na kwarantannie – zasiłek opiekuńczy.
Ubezpieczony może wystąpić o zasiłek opiekuńczy, jeśli opiekuje się przebywającym na kwaran-

tannie lub objętym izolacją w warunkach domowych: dzieckiem do lat 14; dzieckiem legitymującym 
się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności 
łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związ-
ku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współ-
udziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji do ukończenia 
18 lat; innym członkiem rodziny.

Kwarantanna lub izolacja dziecka lub innego członka rodziny są traktowane tak jak choroba dziec-
ka lub innego członka rodziny.

Od 24 października 2020r. podstawą do wypłaty zasiłku opiekuńczego, jest oświadczenie ubezpie-
czonego o konieczności opieki nad dzieckiem lub członkiem rodziny przebywającym na kwarantannie 
lub w izolacji w warunkach domowych. Oświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko ubezpie-
czonego; numer PESEL ubezpieczonego, jeśli go posiada; dane dziecka lub innego członka rodziny 
pod opieką, który odbywa obowiązkową kwarantannę albo izolację w warunkach domowych: imię 
i nazwisko, numer PESEL, jeśli go posiada; dzień rozpoczęcia odbywania obowiązkowej kwarantanny 
albo izolacji w warunkach domowych i dzień jej zakończenia; podpis ubezpieczonego.

Pracodawca albo ZUS może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie 
informacji zawartych w oświadczeniu…”.

Link do całości artykułu: https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/0/
dokumentowanie-kwarantanny-i-izolacji-do-wyplaty-swiadczen-w-razie-choroby-i-opieki/3648067
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Ile rocznie przeciętny 
Kowalski produkuje odpadów 
komunalnych? Najnowsze 
dane statystyczne (GUS, 
2019r.) mówią, że jest to już 
332 kilogramów na głowę, co 
oznacza wzrost o 7 kilogramów 
w stosunku do poprzedniego roku. 
Z czego szkło stanowi około 10% struktury zbie-
ranych odpadów. Szacuje się, że w Polsce sta-
tystyczny mieszkaniec produkuje ponad 25 kg 
odpadów szklanych rocznie. Szkło jest problema-
tycznym odpadem ze względu na swoją kruchość 
ale w całości może zostać poddane recyklingowi. 
Zużyte opakowania szklane można w nieskoń-
czoność przetapiać na nowe bez pogorszenia ich 
jakości, oszczędzając przy tym energię i chro-
niąc środowisko. Państwa przodujące w recyklin-
gu szkła to: Szwecja, Szwajcaria, Austria, Belgia 
i Holandia, które osiągają wynik ponad 90%. 
Odsetek recyklingu szkła w Polsce formuje się na 
poziomie 43,8%, co daje nam dziewiąte miejsce 
w Europie. Recykling stłuczki szklanej pozwala 

ograniczyć zużycie piasku, wa-
pienia, sody, etc. oraz wody 
i energii. Tym samym obniżona 
zostaje także emisja dwutlenku 

węgla do atmosfery.
W obecnej trudnej sytuacji 

w Polsce jak i na świecie spadł popyt na 
szkło, huty szkła mają mniejsze zapotrze-

bowanie na stłuczkę szklaną, a co za tym idzie 
wzrasta problem ze sprzedażą stłuczki szklanej. 

Butelka szklana musi przebyć długą drogę, 
przejść przez wiele rąk zanim trafi  do Zakładu 
Odzysku i Recyklingu. Czeka ją załadunek, po-
dróż w śmieciarce, rozładunek i co potem? 

Na wstępnym etapie linii sortowniczej odpa-
dów worki z odpadami zmieszanymi rozrywane 
są przez rozrywarkę worków. Sortowaniu na li-
niach poddawane są nie tylko odpady zmiesza-
ne ale także „metale i plastiki”. Na linii słyszal-
ne jest charakterystyczne brzęczenie szklanych 
odpadów. Na tym etapie odpady sortowane są 
ręcznie, co pozwala na wybranie butelek, słoików 
etc. tylko w całości. 

Teraz należy zadać sobie 
pytanie, dlaczego butel-
ki wyrzucane są do innych 
frakcji? Na każdym z nas 
ciąży odpowiedzialność 
za środowisko i koniecz-
ność segregacji. W na-
szym mieście segregacja 
wśród mieszkańców po-
zostawia wiele do życze-
nia. Morfologia odpadów 
zbieranych w sposób se-
lektywny w workach ja-
sno pokazuje, że nawet 
we frakcji „papier i tek-
tura” jest około 0,15% 
obecnego szkła a w „pla-
stik i metal” 2,13%. Są 
to dane z czerwca tego 
roku. Około 70% szkła 
jest nieprawidłowo sorto-
wanego, co za tym idzie 
nie jest możliwy jego re-
cykling bez uprzedniego 
doczyszczenia. Znikoma 
ilość szkła trafi a do zakła-
du w takiej formie, w któ-
rej nie trzeba jej ponownie 
przesortować. Wśród worków 
z napisem „szkło” możemy odnaleźć wor-
ki po cemencie, plastik i wiele innych. W tonie 
odpadów suchych pochodzących z osiedlowych 
kontenerów „kanarków” oraz innych kontenerów 
osiatkowanych możemy odnaleźć 120kg szkła. 

Aby zminimalizować ilość siatek i worków we 
frakcji szklanej otwory w kontenerach zostały 

dostosowane tak, aby wrzu-
cać butelki pojedynczo. Taki 
zabieg ma na celu uzyska-
nie czystego szkła, które 
może być po przeładowa-
niu na odpowiednie środki 
transportu odstawione do 
recyklera. Do zielonych 
kontenerów i zielonych 
worków możemy wrzucać: 
szklane butelki i słoiki bez 
nakrętek oraz opakowa-
nia szklane po kosmety-
kach. Jednak nie każdy 
rodzaj szkła nadaje się do 
segregacji, np. szkło ża-
roodporne powinno trafi ć 
do odpadów zmieszanych. 
W miarę możliwości odpa-
dy szklane powinny być 
oczyszczone z elementów 
plastikowych, metalowych 
takich jak korki i zakręt-
ki oraz być opróżnione 
z zawartości.

Wspólnie uczymy się 
segregacji odpadów. Jej 

podstawy to świadomość, 
samodyscyplina i wiedza. By 

aktualizować tę ostatnią zachęcamy by się-
gnąć po darmową aplikację ekoAPP. 

Ciekawostka: Jedna szklana butelka pod-
dana recyklingowi to oszczędność energii, 
pozwalająca na 4-godzinną pracę 100-wa-
towej żarówki.

ANNA MARZEC
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Szklanej butelki
podróż za jeden uśmiech

przesortować. Wśród worków samodyscyplina i wiedza. By 
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Czarny melonik, charakterystyczny pół-
kulisty kapelusz o małym wywiniętym 

ku górze rondzie zwykliśmy postrzegać jako nie-
mal nieodzowny element stroju urzędników lon-
dyńskiego City. Nieodłączny, wraz z czarnym pa-
rasolem i szykownym prążkowanym garniturem. 
Symbol biznesowej elegancji, sznyt gentelmana, 
brytyjska tradycja. Takim pozostawał melonik 
niemal do lat 70-tych ubiegłego stulecia. 

Może właśnie dlatego, iż tak bardzo zrósł się 
z wizerunkiem finansowego centrum brytyjskie-
go imperium, tak wielką sensację wzbudził poja-
wiwszy się u progu lat 60-tych na głowach pra-
cowników wywożących odpady. Do położonego 
blisko 160 mil na południowy zachód od Londynu, 
miasteczka Lyme Regis poczęli zjeżdżać dzien-
nikarze, by skreślić choć kilka słów o czwórce 

mężczyzn, która swą ciężką i niewdzięczną pracę 
wykonywała we frakach i melonikach. T. Gallop, 
C. Chapman, M. Corman i S. Ross gościli na ła-
mach nie tylko lokalnych gazet i periodyków. Ich 
twarze znane był widzom kronik filmowych od 
Wielkiej Brytanii po Stany Zjednoczone. 

W tamtych dniach, za ich sprawą o Lyme 
Regis znów było głośno. Znów, bo miasto nad 
zatoką Lyme Bay od przeszło dwustu lat słynie 
z licznych skamieniałości znajdywanych na po-
bliskich plażach. Tam w 1811 roku ledwie dwu-
nastoletnia Mary Anning odnalazła na podmy-
tym sztormem klifie pierwszy kompletny szkielet 
ichtiozaura, a dziesięć lat później również jako 
pierwsza odkryła zachowane w całości szczątki 
innego morskiego gada - Plesiosaurusa. W Lyme 
Regis, narodziła się również historia Lessie 

Z fasonem i dystansem
Na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w angielskim 
mieście Lyme Regis odpady odbierano we frakach i melonikach. 

ADAM PRZYSTUPA

wiernego owczarka collie, gdy na tamtejszą pla-
żę w 1915 roku dobiła tratwa z rozbitkami ze 
storpedowanego przez Niemców pancernika HMS 
Formidable. Nieżywych marynarzy złożono na 
kamiennej podłodze piwnicy miejscowego pubu. 
Należąca do właściciela lokalu suczka Lassie po-
częła lizać po twarzy leżącego tam starszego 
marynarza Johna Cowana, a następnie położyła 
się przy nim ogrzewając swoim futrem. Ów ku 
zdumieniu wszystkich ocknął się i został zabra-
ny do szpitala, gdzie doszedł do zdrowia. W sce-
nerii tegoż wybrzeża rozgrywa się akcja powie-
ści Johna Fowlesa „Kochanica Francuza”, tamże 
ekranizowanej z Meryl Streep i Jeremy Ironsem 
w rolach głównych. 

W tej zatoce sławiącej Lyme Regis, jako że-
glarz i rybak przez lata pracował Tom Gallop. 
Wedle relacji pozostawionej przez jego syna 
w archiwum miejscowego muzeum, kiedy miał 
już dość żeglowania zatrudnił się w mieście jako 
śmieciarz. Celowo prowokuję używając tego wła-
śnie słowa, które w potocznym rozumieniu nie-
sie ze sobą nienajlepsze skojarzenia i stereoty-
py. Może chcąc je przełamać, a może po prostu 
z wrodzonej fantazji, Tom Gallop wpadł na po-
mysł, by targać pojemniki z odpadami nałożyw-
szy kapelusz i frak. Elementy ubioru szykowne 
ze swej natury, acz nieco sfatygowane, bo po-
rzucone przez swych właścicieli. Posługując się 
branżowym słownictwem, rzec można, że wraz 
z kolegami ratując je przed smutnym końcem 
na wysypisku, „przygotował do ponownego uży-
cia”. Ba, można powiedzieć, iż uszlachetnił swoje 
trudne i niewdzięczne zajęcie. Ta czwórka z Lyme 
Regis nie tylko rzetelnie wykonywała swoją pracę 
odbierając odpady, segregując złom i makulatu-
rę, ale wraz ze swym pojawieniem się na ulicy 
krzesała na ustach mieszkańców uśmiech. Coś 
co niewiele kosztuje, czego często szczędzimy 
innym, a co ma tak wielką wartość.  

Jakże się nie uśmiechnąć widząc kogoś 
w przyciasnej marynarce czy fraku i meloniku? 
Jak nie dostrzec w tych pełnych dystansu do sie-
bie mężczyznach cienia ciepłych z natury postaci 
kreowanych na srebrnym ekranie przez Charlie 
Chaplina? Świadome to czy li tylko przypadkowe 
nawiązanie?

Na zakończenie ciekawostka. Choć w XX stu-
leciu melonik stał się nakryciem głowy stosow-
nym dla wyższych sfer, w wieku XIX popularny 
był przede wszystkim wśród robotników. Zresztą 

stworzony został w 1849 roku w londyńskiej fir-
mie Lock & Co. Hatters z myślą o leśnikach, któ-
rym gałęzie drzew zrzucały z głowy tradycyjne 
cylindry. Wbrew temu, co można by więc sądzić, 
przywdziany przez ludzi pracujących na ulicach 
Lyme Regis, nie znalazł się melonik w otoczeniu 
dla siebie nader egzotycznym.

Serdeczne podziękowania za pomoc w przy-
gotowaniu artykułu dla pana Richarda Bulla 
z Lyme Regis Museum.
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Dzikie składowiska
odpadów

Wakacje już za nami, mam nadzie-
ję, że jak mawiał nieodżałowany Jan 

Himilsbach w fi lmie „Rejs” Marka Piwowskiego 
w „pięknych okolicznościach przyrody” i bez wi-
doku na śmieci. Chociaż mam  świadomość, że 
to okres wakacyjny wpływa na ilość odpadów 
wyrzuconych do środowiska, zwłaszcza na te-
renach rekreacyjnych. Zaśmiecone brzegi rzek, 
plaże czy lasy to często niechlubna pamiątka 
po czasie wolnym, pamiątka która przypomina 
nam jak dużo jest do zrobienia w sferze edukacji 
ekologicznej. 

Według mnie oprócz niedbalstwa ludzi jed-
ną z głównych przyczyn wzrostu liczby „dzikich” 
składowisk są wysokie ceny za usuwanie od-
padów do miejsc legalnego zagospodarowania 
(instalacje przetwarzania odpadów) oraz zbyt 
niskie kary za nielegalny proceder wyrzucania 
odpadów do środowiska. Wzrost cen, zwłaszcza 
w ostatnim okresie 3 lat, powoduje, że wielu 
przedsiębiorców zamiast przekazania odpłatnie 
odpadów fi rmom szuka innych tańszych możli-
wości ich pozbycia się. Taniej to najczęściej nie-
legalnie poprzez wyrzucenie do środowiska lub 
ich spalenie. Z artykułów prasowych oraz wielu 
reportaży wynika, że na rynku pojawiło się dużo 

przestępczych fi rm, które oferują niskie ceny 
za usunięcie odpadów, najczęściej niezgodnie 
z prawem. 

Największym problemem w likwidacji dzikich 
składowisk odpadów jest ustalenie sprawcy i wy-
egzekwowanie środków fi nansowych za usunię-
cie odpadów ze środowiska. W skali kraju w grę 
wchodzą dziesiątki jak nie setki milionów zło-
tych, a ich rzeczywista wysokość jest trudna do 
oszacowania. Częstym problemem jest nie tylko 
fi zyczne usunięcie odpadów do miejsc legalnego 
ich zagospodarowania, ale również często koszt 
rekultywacji skażonych elementów środowiska 
po nielegalnym składowaniu odpadów. 

Odpady mogą spowodować negatywne zmia-
ny w środowisku poprzez zanieczyszczenie che-
miczne gleb czy wód powierzchniowych i grunto-
wych. Dotyczy to zwłaszcza procederu wylewania 
ciekłych odpadów chemicznych oraz nielegalne-
go składowania na powierzchni ziemi stałych 
odpadów zawierających metale ciężkie lub roz-
puszczalniki organiczne. Dzikie składowiska od-
padów degradują krajobraz i obniżają walory es-
tetyczne. Porzucone odpady wpływają na także 
dzikie zwierzęta, bo często traktowane są jako 
pożywienie, co w efekcie zatruwa ich organizm 

- plaga, epidemia czy pandemia? – cz. 2

EKOTEMATY  DR ADAM LESIUK

i zabija. Nielegalne składowanie odpadów bioroz-
kładalnych jest przyczyną emisji odorów do po-
wietrza, które obniżają jego jakość w otoczeniu. 

Dobrym przykładem ilustrującym złożoność 
problemu nielegalnych składowisk jest pamiętny 
pożar takiego składowiska odpadów w Zgierzu 
w 2018 roku (dawne Zakłady Boruta). Z badań 
wykonanych przez Instytut Ochrony Środowiska 
w Warszawie wynika, że w wyniku pożaru kil-
kunastu tysięcy ton odpadów do wód grunto-
wych w Zgierzu przedostały się znaczne ilości 
zanieczyszczeń takich jak: fenole, cyjanki, me-
tale ciężkie, siarczany i chlorki. Instytut jedno-
znacznie ocenił, że składowisko odpadów popro-
dukcyjnych stanowi zagrożenie dla środowiska, 
a pożar spowodował jego znaczne zwiększenie. 
Powstające w wyniku opadów atmosferycznych 
odcieki zanieczyszczają również płytko wystę-
pujący poziom wód gruntowych, a tym samym 
mogą zanieczyścić wody rzeki Bzury.

Ministerstwo Klimatu zdaje sobie sprawę ze 
skali problemów i 2 miesiące temu zapowiedzia-
ło podniesienie wysokości kar za nieodpowiednie 
postępowanie z odpadami. Obecnie kary za po-
rzucanie odpadów na terenach publicznych lub 
prywatnych są bardzo niskie przez co „opłaca 
się” zanieczyszczać środowisko. Kara za zaśmie-
canie miejsc publicznych ma wzrosnąć z 500 zł 
do 5 tys. zł. Do tego samego poziomu wzrosną 
również kary za porzucanie odpadów w lasach, 
na polach czy łąkach. Poinformowano także, że 
za porzucanie odpadów niebezpiecznych (opusz-
czonych magazynach) zwiększy się odpowie-
dzialność karna do 8 lat pozbawienia wolności. 
Czy te działania Ministerstwa wystarczą czas po-
każe, bo zawsze najważniejsza jest nie wysokość 
kary, a jej nieuchronność i rzeczywiste znalezie-
nie dowodów i ukaranie sprawcy. Mam nadzieję, 
że kary nie będą płaciły osoby do których należy 
nieruchomość i często nie mają z przestępstwem 
nic wspólnego. 

Na koniec warto wspomnieć, że wiele orga-
nizacji i osób zajmuje się tematem zanieczysz-
czania środowiska i sprzątaniem odpadów. 
Od wielu lat organizowana jest we wrześniu 
przez Fundację Nasza Ziemia akcja „Sprzątanie 
Świata”. W tym roku po raz pierwszy odby-
ła się również akcja „Odyseja Bałtycka”, którą 
zorganizował Pan Dobrowolski Dominik, akty-
wista ekologiczny prowadzący kampanie zwią-
zane z ochroną środowiska. Akcja polegała na 

posprzątaniu plaż z odpadów polskiego wybrzeża 
Morza Bałtyckiego od Świnoujścia do Piasków na 
Mierzei Wiślanej.

Jednak dla mnie prawdziwym bohaterem 
związanym z oczyszczaniem środowiska z po-
rzuconych odpadów jest Pan Waldemar Woźniak 
z miejscowości Pszenno w powiecie świdnickim. 
Ten 71-letni emeryt z chwilą przejścia na eme-
ryturę poświęca swój wolny czas i pieniądze na 
sprzątanie najbliższych okolic w powiecie świd-
nickim. Zebrał już ponad 100 ton odpadów w oko-
licznych lasach, przydrożnych rowach, rzekach 
i na łąkach. Jest wychowankiem Domu Dziecka 
i jak sam mówi w ten sposób chce się odwdzię-
czyć za wychowanie i edukację. Zamiast ogląda-
nia telewizji w ciepłych kapciach sprząta zaśmie-
cone tereny w okolicy, bo widok porzuconych 
opon, lodówek, plastikowych butelek jest dla 
niego smutny. Na jednym z portali zakończyła się 
z końcem października akcja zbierania pieniędzy 
na nowy samochód do zbierania odpadów, po-
nieważ stary 15-letni wysłużony Volkswagen od-
mówił już posłuszeństwa. Zakończyła się sukce-
sem, co pozwala wierzyć w ludzki altruizm i jest 
przykładem na docenienie jego pracy na rzecz 
czystego środowiska. Uważam, że jednak praw-
dziwy sukces będzie wtedy, kiedy Pan Waldemar 
powie, że przechodzi na zasłużoną emeryturę od 
sprzątania odpadów. A my możemy mu w tym 
pomóc, wystarczy nie śmiecić.

Dzikie wysypiska odpadów pewnie nie znik-
ną ze środowiska, bo „czarne owce” wyrzucające 
opakowania z plastiku przy drodze oraz prze-
stępcy zarabiający na nielegalnym procederze 
w gospodarce odpadami zawsze będą. Mam jed-
nak nadzieję, że doczekamy takich czasów, kiedy 
w rocznych statystykach pojawi się informacja, 
że dzikich składowisk mamy niewiele i pandemia 
porzucania odpadów przemysłowych i komunal-
nych w środowisku ma się ku końcowi.

dr Adam Lesiuk
Wydział Nauk o Ziemi

i Gospodarki Przestrzennej
UMCS w Lublinie
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Rzeczy ważneWYWIAD

Obawiam się, że chcąc opisać wszyst-
kie Pana projekty, pomysły, zasługi i osią-
gnięcia nie znaleźlibyśmy dość miejsca na 
naszych łamach. Skąd bierze Pan na to 
wszystko energię?

Z ludzi. Uważam, że umiem współpraco-
wać z ludźmi, udaje mi się wynajdy-
wać osoby, które mają potencjał. 
Na samym początku pracy, tu 
w „Bramie” w latach dzie-
więćdziesiątych, miałem 
to szczęście spotkać się, 
zaprzyjaźnić z Władkiem 
Panasem, z Małgosią 
Kitowską, Elżbietą Wolicką, 
całym gronem osób, które 
mi pomagały, czuły, że mam 
potencjał. Szukałem ludzi, 
którzy będą wokół mnie, z któ-
rymi będę mógł pracować. Czasem 
się nie udawało, ale generalnie mogę 
powiedzieć, że miałem szczęście do spotykania 
fajnych ludzi. Ludzie cię uczą, otwierają cię na 
nowe tematy. Możesz mieć fantastyczne idee, ale 
jak nie masz zespołu to nic nie zrobisz. Nauczył 
mnie tego teatr. Z tego wyrastałem. Teatr Grupa 
Chwilowa, teatr z etosem tworzenia wspólnoty. 
Wspominałem o Elżbiecie Wolickiej, która przy-
prowadziła ze sobą grupę niezwykłych studen-
tów z Polski i Ukrainy. Była tam Magda Ujma, był 
Piotrek Kosiewski, ludzie obecnie wybitni w ob-
szarze polskiej kultury. Byli wtedy zafascynowa-
ni Ukrainą i otworzyli nasze działania na wschód. 
Ludzie, którzy mieli pomysły, wiedzę, kontakty, 
a część z nich po prostu tam mieszkała i stamtąd 

pochodziła. Magda wprowadziła cały program 
związany ze sztuka współczesną. Już jako stu-
dentka była kuratorem tego wszystkiego, ja two-
rzyłem możliwości.

Niezwykle istotne było spotkanie z pro-
fesorem Władysławem Panasem…

To było otwarcie na różne tematy, 
zmiana sposobu patrzenia na świat. 

Zaprzyjaźniliśmy się, spacero-
waliśmy po Lublinie. Miałem 

to szczęście, jak się wyda-
je, być w tamtym okresie, 
jego bardzo bliskim przy-
jacielem. To był rok 1990, 
przeczytałem jego tekst 
o ikonie, z którego niewiele 

zrozumiałem, ale zafascyno-
wał mnie język, którym pisał. 

Chciałem go poznać. Poszedłem 
na KUL, ktoś mnie umówił, zaczę-

liśmy rozmawiać. Krok po kroku zbli-
żaliśmy się do siebie. Władek otworzył mi oczy 

na historię żydowskiego Lublina. Na to w jakim 
miejscu jestem. Wtedy w latach dziewięćdziesią-
tych nikt nie widział przyszłości dla tego miej-
sca. Wszyscy mówili „po co tu przyszedłeś, ta 
Brama Grodzka to dziadostwo”. Odpowiadałem 
„To jest takie miejsce, z takim potencjałem, 
z taką siłą. Ta symbolika spotkania tych dwóch 
miast, miasta żydowskiego i miasta polskiego. 
Wiesz, to jest coś niesamowitego”. I tym tropem 
szedłem. Na początku, przez kilka lat idziesz 
szerokim frontem, bo jeszcze nie wiesz tak na-
prawdę co chciałbyś robić. Później to wszystko, 
ze wzg. na skalę zagadnienia, ukierunkowało się 

O tym, co niosą ze sobą spotkania z innymi ludźmi, 
miłości do Lublina i odkrywaniu jego zapomnianej historii, 
rozmawiamy z Tomaszem Pietrasiewiczem, twórcą 
i dyrektorem Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN”.

ADAM PRZYSTUPA
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bardzo mocna na historię polsko-żydowską. Tak 
postał wizerunek „Bramy”, w której opowiadamy 
o tej zapomnianej historii. Zaczęli nas odkry-
wać ludzie ze świata, z Izraela czy USA. To było 
niesamowite zobaczyć, że to co robisz jest dla 
nich ważne. Robiłem to, bo to stało się ważne 
dla mnie, ale nie myślałem, że to będzie ważne 
dla innych osób. Okazało się, że ludzie chcą tu 
przychodzić, oglądać. Przez kilka początkowych 
lat współistniał też teatr. Później, gdy przyszedł 
czas remontu Bramy Grodzkiej, co wiązało się 
z ogromnym wysiłkiem, dla teatru zabrakło miej-
sca. Czułem, że będzie uczciwie, jeżeli powiem 
sobie „stop”. A był to ważny moment dla teatru, 
bo nasze przedstawienia zaistniały w Polsce, 
pojawił się nagrody. Tak więc, nie było tak, że 
jako teatr się wypaliliśmy, tylko trzeba było do-
konywać wyborów, a nie dało się tego pogo-
dzić. Władek mnie pocieszał, mówiąc: „Dwa trzy 
przedstawienia więcej, ale zobacz co tu zrobiłeś”. 
Pocieszał mnie, bo teatr był tak ważny w moim 
życiu. Myślałem, że to umarło we mnie, ale póź-
niej, po wielu latach zrozumiałem, że gdyby nie 
teatr, nie zrobiłbym tego co zrobiłem. 

Tęskni Pan za teatrem?
Miejsce, w którym się znajdujemy, to de facto 

wielki teatr. Naprawdę, nie przesadzam. To jest 
niesamowitym teatrem. Jestem takim kapitanem 
na mostku.

Sztukmistrzem…
Miłe oczywiście jest porównywanie się do 

Jaszy Mazura, bo „Sztukmistrz z Lublina” to książ-
ka, która była dla mnie ważna. Zrozumiałem, że 
przez Jaszę Mazura Lublin ma niesamowite ko-
notacje ze światem. Jeden z elementów naszej 
pracy, to odkrycie Jaszy Mazura, tak jak w pew-
nym momencie odkrycie Józefa Czechowicza. 
Gdy patrzę za siebie, to widzę, że bardzo dużo 
było takich wątków. Zawszę się zakochiwałem. 
Nikt mi niczego nie kazał. O Czechowiczu wie-
działem tyle co wszyscy i nagle zakochawszy się 
kilka lat swojego życia byłem na tym temacie 
bardzo mocno skoncentrowany. To niesamowi-
te. Każda taka sytuacja coś ci daje, nawet jeśli 
nie w sposób bezpośredni. Co dała mi historia 
polsko-żydowska? Myślę, że to mnie ukształto-
wało jako człowieka, uczyło mnie empatii. Nagle 
zobaczyłem, że ci ludzie mają swoją historię, 
której wcześniej nie znałem, że są strasznie po-
ranieni, że mają powody, żeby tu nie przyjeż-
dżać, żeby się obrazić na Polskę. Dla nich to był 

rodzaj szoku. Zawsze, podczas spotkań z gru-
pami z Izraela czy Stanów Zjednoczonych jedno 
z pierwszych pytań to: „Kim jesteś? Na pewno 
Żydem”. Chcieli usłyszeć to, że jestem Żydem, 
bo wtedy wszystko jest OK. A tu: „Nie, absolut-
nie, jestem Polakiem”. Zdumienie: „Jak to?”. Tak, 
bo to jest ważne dla mnie, bo to jest też część 
mojej historii. Dochodzę do tego, odkrywam, za-
daję pytania, dlaczego myśmy to wyparli. I ta 
sytuacja, w której stoi przed nimi Polak powo-
dowała, że nagle zaczęli też inaczej patrzeć na 
świat. Dostrzegać, że jesteśmy częścią jakiejś 
większej wspólnoty, a nie tylko swoich spraw, że 
jeżeli ten świat ma ocaleć, to należy szukać ta-
kiej perspektywy.

Przeszłość musi budować przyszłość.
Oczywiście. Pomyśl, jak będzie pięknie, gdy 

kiedyś we Lwowie powstanie taka „Brama”’ gdzie 
Ukraińcy będą mówili o polskiej kulturze: „To jest 
ważne, bo nie zrozumiemy Lwowa bez Polski”. 
Trzeba do tego dojrzeć, żeby tak to zobaczyć. 
Bardzo dużo dały mi spotkania z ludźmi, kiedy 
widziałem, jak oni przełamują w sobie uprzedze-
nia. Spotkałem wiele osób, które na początku nie 
chciały w ogóle tu przyjeżdżać. Dla nich to był 
cmentarz. Nie chcieli mieć z tym nic wspólnego. 
Trauma rodzinna, ich bliscy zostali zamordowani. 
Pomagałem w zrobieniu takiego pierwszego kro-
ku. To wszystko, co tu się działo przez te lata, to 
jest moje życie. To nie jest moja praca, to jest 
moje życie. Dlatego wszystko co robiłem, to ro-
biłem w jakimś sensie dla siebie. 

To również wspaniała praca dla lubli-
nian, dla pokolenia, które uświadomiło so-
bie, że była jakaś przeszłość i że możemy 
być bogatsi wiedzą o niej.

Miło jest, gdy ktoś cię zaczepia i mówi na 
ulicy: „bardzo panu dziękuję”, co się zdarza. 
Nigdy jednak nie myślałem o tym – „zrobię coś 
dla Lublina”. To zaczęło się samo robić. Byłem 
zafascynowany historią tego miasta, powo-
li w nią wsiąkałem. Miałem radość z tego, że 
spotykam ludzi, że oni bardzo dużo mi dają, 
że ja im daję. W pewnym momencie uświada-
miasz sobie, że jesteś zakochany w miejscu i że 
nie wyobrażasz sobie swojego życia poza nim. 
Dostrzegasz, że można tu być spełnionym, że to 
miejsce ma niezwykłą historię, którą można opo-
wiadać na świecie. Słuchają ją ludzie w Nowym 
Jorku, w Londynie, w Paryżu i są zafascynowani. 
To może nie być prowincjonalne miejsce, tylko 

trzeba się od takiego prowincjonalnego myślenia 
oderwać. Zobaczyć tę wielką historię, jak mawiał 
Władek Panas, szytą nie na miarę tego miejsca. 
Wielkość, ranga, ciężar tego, co jest do opowie-
dzenia w jakimś sensie przerasta, ale to fanta-
styczna przygoda. 

Pracują z wami wolontariusze z różnych 
krajów.

To są tacy nasi ambasadorowie, którzy wy-
jeżdżają gdzieś w świat, wracają do siebie i opo-
wiadają. Najstarsza nasza wolontariuszka Nahir 
Zipora miała 87 lat. Ocalała z Hrubieszowa. Jako 
dziecko przeszła straszne, traumatyczne przeży-
cia i wylądowała w tym pierwszym żydowskim 
sierocińcu w Lublinie stworzonym w 1944 roku. 
Mówiła: „Słuchajcie ja was tak obserwowałam 
i tak sobie pomyślałam - ja muszę zrozumieć, 
dlaczego oni to robią”. Przyjechała w 2017 roku 
na zjazd Lublinerów, czyli międzynarodowe spo-
tkanie żydowskich mieszkańców miasta i ich po-
tomków, a potem przyszła i spytała, czy może 
przyjechać do nas na wolontariat. Była między 
nami przez trzy miesiące. Po tym czasie usłysze-
liśmy: „Z tego miejsca wychodzi światło, chcia-
łam wam to powiedzieć”. To było niesamowite. 
Ludzie się popłakali, bo gdy ktoś taki przychodzi 

i słyszysz, co twoja praca dla niego znaczy, chce 
się żyć.  

Zatrzymajmy się na chwilę przy zjeździe 
Lublinerów.

W żadnym miejscu w Polsce nie udało się zor-
ganizować na taką skalę zjazdu dawnych żydow-
skich mieszkańców. Pracowaliśmy nad tym przez 
dwa lata. Zainteresowanych było około tysiąca 
osób.  Zdecydowało się trzysta. Cała reszta, któ-
ra miała swoje uprzedzania żałowała, gdy dowie-
działa się jak to wyglądało. Planujemy powtórzyć 
imprezę za dwa lata, a zainteresowanie jest tak 
olbrzymie, że tym razem naprawdę może przy-
jechać z tysiąc osób. To tak pracuje. Przyjechali, 
zobaczyli, przekonali innych. Wyobraź sobie ro-
dziny złożone z 20 osób z całego świata, które po 
raz pierwszy spotykają się na zjeździe w Lublinie. 
Wszyscy opowiadali swoje historie. 

Takie historie wzruszają, łapią za gardło.
Pierwsza historia, dzięki której zrozumia-

łem, że zaczynam się ocierać o sprawy ważne, 
to był kontakt z Symchą Norbergiem z Krakowa. 
Podczas pobytu Zbyszka Hołdy i Małgosi Hołdy 
w Izraelu podszedł do nich taki starszy pan i spytał 
czy może w czymś im pomóc. Najpewniej szukali 
wtedy na mapie jakiejś ulicy. Odezwał się świetną 
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chodził, gdzieś po tych samych ulicach. Zadałem 
sobie takie pytanie – jak to możliwe, że ktoś kto 
się urodził w suterynie, z biednej rodziny stał się 
tak wielkim poetą? Jak to się stało, że to miej-
sce ukształtowało jego wrażliwość? Właśnie to, 
żadne inne. 

W tych działaniach osadzonych w mie-
ście, tych muralach, w tej palącej się latarni 
przy ul. Podwale która upamiętnia istnienie 
dzielnicy żydowskiej, jest taka siła, która 
gdzieś mimochodem zmienia ludzi. 

Miło coś takiego słyszeć. Zawsze to co robi-
my ma zmieniać ludzi, przestrzeń. A jednocze-
śnie jest mi bliskie myślenie, by nie dokonywać 
głębokich ingerencji. Żeby to wszystko było czę-
ścią miejsca a nie by krzyczało. Taka jak lam-
pa. Wystarczyło ją zapalić i zobacz jaką ma to 
moc symboliczną. Dodasz do tego historię i już 
to inaczej pracuje. Zawsze podobały mi się mu-
rale. Ludzie zwykle umieszczają na nich obrazki, 
a ja kiedyś pomyślałem by na tych ścianach pi-
sać wiersze.

Wielką atrakcją Lublina stała się trasa 
podziemna.

To przerosło nasze oczekiwania. Jeżeli dwa-
dzieścia kilka tysięcy ludzi rocznie odwiedza 
tę trasę, to jest to coś niesamowitego. Trochę 
przypadkowo stworzyliśmy rodzaj produktu tu-
rystycznego. Trasa podziemna, to o czym opo-
wiada „Brama” i to co oferuje Izba Drukarstwa 
„Dom Słów”. Nie wiem, czy jest jakaś inna insty-
tucja kultury w Polsce, która ma autorski pro-
gram i dodatkowo jeszcze generuje jakieś zyski. 

To nie są proste tematy, projekty proste 
w realizacji.

To nie stało się od razu. Wyobraźmy sobie 
drugą połowę lat dziewięćdziesiątych. Nie było 
jeszcze internetu. Nie miałem punktu odniesie-
nia jak się mierzyć z pamięcią, jak opowiadać. 
Miałem wyobrażenie wystawy gablotowej w mu-
zeum, ale czułem, że to nie to. Nie wiedziałem, 
że już jakieś fantastyczne rzeczy robią ludzie na 
świecie – multimedia czy myślenie przez sceno-
grafię teatralną. Wtedy pojawiły się dwie fajne 
dziewczyny, które studiowały w Bratysławie sce-
nografię. Już po pierwszym spotkaniu pomyśla-
łem, by to one przygotowały pierwszą wystawę 
„Wielka Księga Miasta. Lublin w fotografii do 
1939 roku”. Zrobiły rodzaj wystawy scenograficz-
nej. Wtedy zrozumiałem, że to jest właściwa for-
ma, że trzeba myśleć o tym jak o teatrze. Nawet 

jeżeli to było skromne, to według mnie to była 
pierwsza taka wystawa multimedialna w Polsce. 
Oczywiście, taki rzeczy już działy się na świecie, 
ale mówię o tym, by pokazać, że sam musiałem 
„odkrywać Amerykę”. Nie miałem o tym wiedzy. 
Nidy nie myślałem, że będę to robił. Ale to te-
atr, więc jak tylko zobaczyłem co te dziewczyny 
robią, nagle mi to otworzyło inne myślenie. Tak 
powstało to muzeum narracyjne. Kiedy tworzo-
no Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN, ludzie, którzy to 
robili przyjeżdżali do nas i widziałem, że to ich 
zafascynowało.

Gdybyśmy mieli magiczną szafę, dzię-
ki której mógłby się Pan znaleźć się 
w przedwojennym Lublinie, to dokąd by 
Pan poszedł?

Poszedłbym spotkać się z Czechowiczem. 
Czasami myślę, że chciałbym go spotkać. To 
wciąż jest dla mnie postać tak fascynująca, tak 
tajemnicza. Poszedłbym na ul. Kościuszki, gdzie 
była redakcja „Reflektora”, być może poszedł-
bym tam, gdzie się urodził, na ul. Kapucyńską. 
To jest pewne, najbardziej chciałbym spotkać 
Czechowicza. 

Dziękujemy za rozmowę.
To ja dziękuję. 

polszczyzną, więc zaczęli rozmawiać. Okazało 
się, że to wybitny prawnik izraelski pochodzący 
z Krakowa, jeden z pierwszych, który już latach 
siedemdziesiątych próbował mieć wgląd w konta 
„martwej ręki” w bankach szwajcarskich. Oprócz 
tego okazał się też malarzem. Zbyszek powie-
dział mu, że w Lublinie jest taki facet, który może 
zorganizować mu wystawę. Napisał do mnie list, 
piękną polszczyzną. Odpisałem. Udało się zorga-
nizować wystawę i ściągnąć go tutaj. Powiedział 
wtedy: „Przyjechałem tylko dlatego, że ciebie 
spotkałem”. Cała jego rodzina, która ukrywała się 
podczas wojny, została zamordowana. Obiecał 
sobie, że nigdy nie przyjedzie do Polski. To było 
pierwsze moje bliskie spotkanie z kimś, kto prze-
żył holokaust. W nim nie było nienawiści, tylko 
coś się w nim zapadło. Z drugiej strony, kiedy 
opowiadał o Polsce, to była wielka miłość, cyta-
ty ze Słowackiego, z Mickiewicza. Przypominam 
sobie też historię sprzed roku. Historię rodziny 
z Michowa koło Lubartowa, która cała zginęła 
podczas wojny. Ich potomkowie, gałąź rodzi-
ny, która ocalała tylko dlatego, że przed wojną 
wyemigrowali do Palestyny, chcieli przyjechać 
do Polski. Podróżowali autokarem. Do Michowa 
przyjechali na dwa dni. Kiedy poszliśmy do lasu, 
gdzie zabito ich bliskich, zaczął padać straszny 
deszcz. Pamiętam, jak stanęli na tym miejscu 
i wzięli się za ramiona. Mnie również objęli tym 
gestem. Usłyszałam potem, iż najważniejsza 
z rzeczy, jakie spotkały ich w Polsce, to fakt, że 
byłem w tamtej chwili razem z nimi. Bardzo się 
wtedy wzruszyłem. Obraz dziewczyny, która bie-
rze ziemię do woreczka. Nie ma w tym żadnego 
przerysowania, jakiejś pozy. To wzrusza, kiedy 
widzisz, że mogłeś im pomóc. To są niezwykłe 
historie, które bardzo dużo dają.

Stworzyliście też miejsce, gdzie można 
o tym wszystkim przeczytać.

Nie jesteśmy w stanie dotrzeć do wszystkich, 
stąd pomysł na tworzenie i udostępnianie mate-
riałów w sieci. Dajemy ludziom możliwość dostę-
pu do wiedzy. Czy oni z tego skorzystają, to jest 
już inna sprawa, ale przynajmniej to możemy 
zrobić. Trzy tysiące osób codziennie korzystają-
cych z tych materiałów to nasza widownia. Daj 
Panie Boże każdej instytucji kultury, żeby dzień 
w dzień miała taką widownię. Warto to robić 
i cały czas widzimy, że ma to olbrzymi poten-
cjał. Dzięki temu wielu ludzi dowiaduje się o tym, 
że żyje w interesującym miejscu. O tym, że żyli 

tu ciekawi ludzie, że działy się ciekawe rzeczy. 
Wreszcie, że można tu przeżyć swoje życie i tego 
nie żałować. 

A wszystko zaczęło się od fizyki…
Wydawało mi się, że fizyka da mi odpowiedź 

na to, w jakim świecie żyję. To był taki trochę 
irracjonalny wybór. Byłem pod wrażeniem filmu 
„Struktura kryształu” Krzysztofa Zanussiego, 
który sprawił, iż myślałem o fizyce, jako o czymś 
szalenie głębokim. Ten film naprawdę był waż-
ny, ale już wcześniej, będąc na koloniach zoba-
czyłem w witrynie księgarni w Olsztynie książkę 
Michała Hellera „Wobec wszechświata”. Ta książ-
ka mnie zafascynowała. Rodzice dali mi pienią-
dze na lody a ja postanowiłem, że nic nie będę 
kupował, ale poczekam, aż będziemy wyjeżdżali 
i pójdę kupić tę książkę. Do dzisiaj pamiętam, 
jak biegłem, żeby ją kupić. Ta książka otworzyła 
mi oczy na nauki ścisłe. Zrozumiałem, że to nie 
tylko liczenie, ale że z tym wiąże się jakaś reflek-
sja. Stąd kierunek studiów – fizyka teoretyczna. 
Nie byłem wybitnym studentem, ale dużo praco-
wałem. Czułem, że dużo dostaję, że uczy mnie to 
innego spojrzenia na świat. Czułem, też jednak, 
że nie będzie w tym jakiejś kontynuacji. I traf 
chciał, że trafiłem do teatru. Po latach widzę, jak 
fizyka mnie ukształtowała. Trzeba było myśleć 
ściśle, rozwiązywać konkretne zadania. Widzę 
też, jak ukształtował mnie teatr, choć zdawało mi 
się, że we mnie obumarł. Okazało się, że te lata 
w teatrze, tworzenie, otwieranie swojej wyobraź-
ni później niesamowicie zaowocowały. Myślę, że 
najważniejsze jest to, jeśli masz poczucie, iż ro-
bisz coś istotnego. Nawet gdy o tym, że są to 
rzeczy ważne dowiadujesz się po latach. Nigdy 
tego nie zaplanujesz, to tak nie działa. Zawsze 
jednak musiało być to ważne dla mnie. Jeśli co-
kolwiek tu się dzieje, to tylko dlatego, że czułem, 
iż jest to ważne dla mnie i że chcę to robić. 

Fascynująca jest ta wielowątkowość 
i wszechstronność działań.

Przypadek a nie renesansowy umysł. 
Wchodzę w temat niewiele wiedząc, tak jak 
z Czechowiczem.

Najpierw był zachwyt poezją?
Przede wszystkim nim samym, tym, że tak 

blisko był związany z Lublinem. To mnie zafa-
scynowało. Genialny poeta, ewidentnie jeden 
z największych w historii polskiej literatury i ta 
bezinteresowna miłość do miasta. Zaczynasz 
się z nim przez to identyfikować.  Przecież on tu 

Tomasz Pietrasiewicz
 Urodzony 21 sierpnia 1955 w Siedlcach, twór-

ca i dyrektor Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr 
NN” w Lublinie, aktor teatru Grupa Chwilowa 
i reżyser Teatru NN, działacz opozycji w okresie 
PRL. Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Autor aranżacji wnętrz 
Bramy Grodzkiej oraz wystawy „Elementarz” (2003) 
mieszczącej się w jednym z baraków byłego obozu 
koncentracyjnego na Majdanku. Jest autorem m.in. 
monografii książkowej „Czechowicz. W poszukiwa-
niu ukrytego miasta” oraz animatorem wydarzeń ar-
tystycznych w regionie (m.in. realizowanych od 2000 
Misteriów Pamięci). Laureat licznych nagród i wyróż-
nień: Nagroda Wielka Honorowa Fundacji Kultury 
(2001), Nagroda im. Łukasza Hirszowicza (2004), 
Nagroda im. ks. Stanisława Musiała (2011), Nagroda 
im. Jerzego Giedroycia (2011), Europejska Nagroda 
Obywatelska (2013), Nagroda im. Ireny Sendlerowej 
(2014), Nagroda POLIN (2015), Nagroda HAC Award 
for Concord (2019).
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LUBELSKIE HISTORIE      MAGDALENA PIWOWARSKA

Nie lada gratką dla historyków jest to, iż wszystkie postaci na fotografii 
zostały opisane z imienia i nazwiska.

WIELKIE SPRAWY 
MAŁYCH RZECZY

Jako pracownik muzeum często spotykam się 
z pytaniem: ile to jest warte? Zawsze odpowia-
dam, że jest to bezcenne. Każdy najdrobniejszy 
eksponat, który trafia do zbiorów muzealnych 
jest wyceniany, ale to tylko kwestia przepisów. 
Jak można wycenić przedmiot, który ma swoją 
historię, ktoś go stworzył wyprodukował, prze-
chowywał i w końcu często wiązał się z osobi-
stymi przeżyciami właścicieli? Tego nie da się 
wycenić. Nawet gdybyśmy mieli możliwość od-
tworzenia zabytku, nigdy to już nie będzie ten 
sam przedmiot.

Każdy z nas przechowuje przedmioty, które 
nie przedstawiają wartości materialnej, ale mają 
wartość sentymentalną. Niewątpliwie należy za-
liczyć do nich fotografie. W zbiorach Muzeum 
Historii Miasta Lublina jest ich kilka tysięcy. Dla 
wszystkich, którzy interesują się historią zbiór 
ten jest niesamowitym źródłem wiedzy o naszym 
mieście i lublinianach. 

Taką fotografią jest portret weteranów po-
wstania styczniowego pochodzących z Lublina, 
przechowany w zbiorach od 1924 roku. Karta 
nr 116 przedwojennej księgi darów i depozytów 
Muzeum Lubelskiego zawiera następujący wpis:

Dnia 9 VI 1924 roku pp. weterani 1863 
Anastazy Czarnecki i Aleksander Józefowicz 
ofiarowali do Muzeum grupę fotograficz-
ną weteranów 1863 roku, mieszkańców 
Lublina, zdjętą w 60 rocznicę powstania 
styczniowego. Przyjął L. Kowalczewski.

Tytułem, być może przydługiego wstępu, na-
leży przypomnieć, że już 18 grudnia 1919 roku 
Sejm Ustawodawczy przyjął Ustawę o przyznaniu 
stopni i praw oficerskich weteranom z roku 1831, 
1848 i 1863. Był to pierwszy akt normatywny 

wydany w odrodzonym państwie polskim, który 
nadawał stopnie oficerskie weteranom polskich 
zrywów narodowych. Ustawa weszła w życie 9 
stycznia 1920 roku. Zgodnie z jej brzmieniem 
weterani, z wyjątkiem karanych za przestępstwa 
uchybiające godności stanu oficerskiego, otrzy-
mali honorowy stopień podporucznika Wojsk 
Polskich. Weterani, którzy wylegitymowali się 
otrzymaniem wyższego stopnia oficerskiego niż 
podporucznik, otrzymali awans na stopień wyż-
szy. Niezależnie od stopnia korzystali ze wszyst-
kich praw i przywilejów przysługujących ofice-
rom armii czynnej, przy czym zamiast stałego 
uposażenia wojskowego zyskali stałą pensję do-
żywotnią, a w następnych nowelizacjach ustawy 
także dodatek pielęgnacyjny oraz leczenie i opie-
kę społeczną. Odzyskania niepodległości w 1918 
roku doczekało nieco ponad 3500 powstańców 
styczniowych. Dodatkowo w 1922 roku dla we-
teranów wprowadzono w charakterystyczne 
mundury. W roku 1938, gdy obchodzono 75 
rocznicę wybuchu powstania żyło 53 weteranów, 
a ostatni z nich zmarł 9 marca 1946 roku. Na 
fotografii z naszych zbiorów widzimy weteranów 
w charakterystycznych rogatywkach ustawowe-
go umundurowania. 

Nie lada gratką dla historyków jest to, iż wszyst-
kie postaci na fotografii zostały opisane z imie-
nia i nazwiska. Pozwala nam to nam poszukanie 
konkretnych informacji o naszych bohaterach. 
Na fotografii widnieje 19 osób i tylko jedna 
z nich nie jest weteranem powstania. Siedzący 
po środku to ksiądz Jan Władziński, rektor ko-
ścioła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 
Panny Zwycięskiej, członek lubelskiego Komitetu 
Wsparć Weteranów 1863 roku (dalej KWW). 

Pozostali to powstańcy styczniowi:
siedzący u dołu, od lewej:
• podporucznik Adam Saduński, urodzony 

w Lublinie, w 1842 roku;
• podporucznik Stanisław Adamczewski 

(1836-1926). Według danych KWW w 1923 
roku mieszkał przy ulicy Skibińskiej 5. 
Był uczestnikiem bitew pod Kaniwolą, 
Batorzem, Żyrzynem i Brzostówką, gdzie 
został ranny w nogę i głowę 20 I 1864 
roku. Według stanu z 22 stycznia 1916 
roku utrzymywał się z żebrania;

• Porucznik Jan Jacek Serwin (1843—
1926). Urodził się 8 czerwca 1843 r. 
w Sernikach k. Lubartowa, włościanin. 
Udział w powstaniu rozpoczął w oddziale 
Kazimierza Bogdanowicza, pod dowódz-
twem którego miał walczyć pod Sawiem. 
Po rozbiciu oddziału przeszedł pod ko-
mendę Marcina Borelowskiego - Lelewela. 
W okresie letnim 1863 r. walczył w od-
dziale Władysława Ruckiego; bił się pod 
Kaniwolą, Depułtyczami i Fajsławicami 
W Chełmskiem został wzięły do niewoli, był 

więziony na Zamku Lubelskim i Cytadeli 
warszawskiej. Za udział w powstaniu ze-
słany na katorgę na Sybir, gdzie spędził 
3 lata. Po powrocie do Królestwa osiedlił 
się w Warszawie. W okresie I wojny świa-
towej (1916) był „bez posady”. Po odzy-
skaniu niepodległości mieszkał w Lublinie 
i był bardzo czynny w Komitecie Wsparć 
Weteranów 1863 r. Przez kilka miesięcy 
1926 r. pełnił nawet funkcję prezesa. 

Siedzący po środku, od lewej:
• Podporucznik Henryk Marecki (1841 

(1845, 1848?) - 1936), kawalerzysta. 
Zamieszkały przy ulicy Ogródkowej 7 
w Lublinie.  Urodzony we wsi Przewłoki, 
parafia Parczew. Brał udział w Bitwie 
pod Sosnowicą, ciężko ranny w bitwie 
pod Fajsławicami, ukrywał się w mająt-
ku Gisztoftów, a potem u gospodarza 
w Fajsławicach, następnie na plebanii 
w Bychawie. Złapany przez Rosjan spę-
dził pół roku aresztu w Parczewie, następ-
nie rok w Radzyniu. W 1866 roku został 
wcielony do wojska. W 1877 brał udział 
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w wojnie rosyjsko – tureckiej. 
W 1929 roku H. Marecki poza 
emeryturą, pełnił obowiązki do-
zorcy ogrodu miejskiego;

• Podporucznik Stanisław 
Mender (1840 (1841?) – 
1929), w kwietniu 1928 
roku zamieszkały przy ul. 
Narutowicza 37;

• Podporucznik Jan Bolesław 
Tomczyński (1847-1927), pre-
zes KWW 1863 roku w Lublinie, 
zamieszkały w 1923 roku przy ulicy 
Bernardyńskiej 7 w Lublinie;

• Podporucznik Henryk Wiercieński (1843 - 
1923). Urodził się w Kłodnicy k. Bełżyc. 
W 1860 roku ukończył Gimnazjum 
Lubelskie. Powstanie styczniowe prze-
rwało mu rozpoczęte studia w Warszawie. 
Walczył w oddziale gen. Mariana 
Langiewicza, biorąc udział w bitwach 
pod Wąchockiem, na Świętym Krzyżu 
i w Staszowie. Pod Małogoszczem do-
stał się do niewoli i przebywał w więzie-
niach do stycznia 1864 r, kiedy to został 
zesłany na Sybir. Po powrocie do domu 
w Niezabitowie zajął się gospodarowa-
niem. Zrujnowany, osiedlił się w 1880 r. 
w Nałęczowie, prowadząc działalność na-
ukowo-publicystyczną. W 1915 r. prze-
niósł się do Lublina. Położył duże zasługi 
w obronie polskości Chełmszczyzny, gro-
madząc i publikując materiały dotyczące 
tego regionu. W czasie I wojny światowej 
zorganizował Biuro Statystyczne, które 
rejestrowało straty wojenne w 27 powia-
tach będących pod okupacją austro-wę-
gierską. Autor „Opisu statystycznego gu-
berni lubelskiej” i „Pamiętników”;

• Podporucznik Aleksander Czarnecki (? – 
1925), członek KWW, w 1923 roku za-
mieszkały przy ulicy 3 – go Maja 20;

• Podporucznik Józef Wincenty Minkiewicz 
(1846-1935), w 1923 roku mieszkał pod 
przy ulicy Konopnickiej 1 w Lublinie.

Stojący, od lewej:
• Podporucznik Piotr Pieńkowski (1847 

(1848?)- 1928), zamieszkały w 1923 
roku ul. Kalinowszczyzna 20 w Lublinie;

• Podporucznik Konstanty 
Jurkowski (1844 (1847?) – 

1932). Do 1930 roku miesz-
kał w dzielnicy Dziesiąta, 

następnie przeniósł się 
do Puław, gdzie miesz-
kał w gmachu magistratu 
przy ulicy 6 sierpnia;

• Podporucznik Aleksander 
Józefowicz (1844-1925), 

zamieszkały w 1923 roku przy 
ulicy Kołłątaja w Lublinie;

• Podporucznik Teofi l Józef Ulewski 
(1843-1927). Uczestnik bitew pod 
Depułtyczami, Górą Puławską, Panasówką 
i Batorzem. W 1923 roku mieszkał przy 
ulicy Namiestnikowskiej 31 (obecnie 
Narutowicza);

• Podporucznik Karol Ejbisz (1845-1934). 
Urodził się w Fajsławicach. Udział 
w powstaniu rozpoczął od wstąpie-
nia do oddziału Karola Krysińskiego. 
Walczył, między innymi w bitwach pod 
Żyrzynem i Fajsławicami, Po rozbiciu od-
działu w bitwie pod Malinówką przeszedł 
do oddziału Michała Heydenreicha-Kruka, 
w którym brał udział w przegranej bi-
twie pod Kockiem. Po odzyskaniu nie-
podległości mieszkał w Lublinie. W 1929 
roku był jednym z pięciu obok Henryka 
Mareckiego, Lucyny Żukowskiej, Feliksa 
Krukowskiego i Jana Sawańczuka de-
legatów Komitetu Wsparć Weteranów 
1863 roku w Lublinie na obchody Święta 
Weteranów 1863 w dniach 22-23 wrze-
śnia w Poznaniu. Pod koniec życia miesz-
kał w przytułku dla weteranów przy
ul. Sierocej 4;

• Podporucznik Józef Montrymowicz (?-
?), w 1923 roku zamieszkały przy ulicy 
Konopnickiej 15 m. 8 w Lublinie;

• Podporucznik Jan Bryliński (?-?);
• Podporucznik Władysław Drzewiński 

(1847-1924), w 1923 roku zamieszkały 
pod adresem Lemszczyzna 1 w Lublinie;

• Podporucznik Jan Ruszkowski (1842 
(1844?)-1923).

W ten sposób, korzystając z podstawowych 
źródeł i opracowań, chociaż pobieżnie odkryli-
śmy tajemnice tej fotografi i.

A teraz nauka na przyszłość i morał. 
Drukujmy fotografi e! Drukujmy i opisuj-
my: kto, co, gdzie, kiedy i w jakich okolicz-
nościach. Myślę, ze to dobry pomysł. Żyjemy 
w czasach, kiedy tak szybko rozwijają się tech-
nologie. Wszystko gromadzimy na zawodnych 
i bezdusznych urządzeniach. Za kilkadziesiąt 
lat nasi potomkowie, o ile będą w stanie otwo-
rzyć te zdjęcia, to niewiele o nas im opowiedzą. 
Drukujmy zdjęcia, wkładajmy je w albumy i opi-
sujmy! To tak niewiele, a dla przyszłych pokoleń 
bardzo dużo.

Wpis do przedwojennej Księgi darów
i depozytów Muzeum Lubelskiego.

Mundur weterana powstania styczniowego.
(ze zbiorów Muzeum Lubelskiego)

Więcej o działalności

Muzeum Historii Miasta Lublina 

w Bramie Krakowskiej

można przeczytać na stronie:

www.muzeumlubelskie.pl

Magdalena Piwowarska
Kierownik i Kustosz Muzeum Historii Miasta 

Lublina - Brama Krakowska, Oddział Muzem 
Narodowego w Lublinie, miłośniczka historii, niezrów-
nana przewodniczka po tajemnicach dawnego Lublina.

Tomczyński (1847-1927), pre- zamieszkały w 1923 roku przy 
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Jedno z najczęściej powtarzanych twierdzeń 
przez osoby próbujące usprawiedliwić swój brak 
zaangażowania w segregację odpadów brzmi 
„nie segreguję, bo przecież i tak wszystkie 
śmiecie trafiają do jednej śmieciarki”. 

To nie prawda!
Każdy rodzaj odpadów posegregowa-

nych przez mieszkańców odbierany jest 
przez dedykowaną dla nich, oddzielną 
śmieciarkę, specjalnie oznaczoną w tym 
celu stosownym napisem na bocznej ścia-
nie zabudowy np. „Odpady zmieszane”. 
Każda z posegregowanych frakcji odbie-
rana jest  w ustalonym w harmonogramie 
dniu odbioru. Tylko takie postępowanie po-
zwala na efektywne przetworzenie odpa-
dów oraz osiągnięcie wymaganych prawem 
poziomów recyklingu.

Jeżeli jednak zdarzyłoby się, że komuś prze-
szłaby przez głowę myśl, by mieszać odpady, 
działałby przeciwko sobie. Dlaczego?

1. Odbiór odpadów w Lublinie jak i wielu in-
nych gminach  objęty jest monitoringiem sys-
temu RFID (Radio-Frequency Identification).

RFID jest technologią wykorzystującą elek-
troniczny nośnik danych umieszczony na pojem-
niku. Jest to krzemowy chip, w którym zapisany 

jest unikatowy kod (numer) pojemnika, do któ-
rego z kolei przypisany jest adres nieruchomości, 
rodzaj odpadów zbieranych w pojemniku, rodzaj 
i wielkość pojemnika, oraz antenę (nadawczo
-odbiorczą), pozwalającą na odczyt tego numeru 
za pośrednictwem fal radiowych i przesłanie tych 
informacji do odbiornika – urządzenia odczytu-
jącego (sterownika GPS). Dzięki doposażeniu 
pojazdów w rejestratory GPS w czasie rzeczywi-
stym przekazywane są informacje o ruchu po-
jazdu odbierającego odpady oraz dane zapisane 
w elektronicznym nośniku (chipie) umieszczo-
nym w  pojemniku, jak również dane dotyczące 
czynności jego opróżnienia. 

2. Wszystkie samochody odbierające od-
pady są stale monitorowane 

Krzysztof Lewandowski, KOM-EKO: „Każdy 
z nich wyposażony jest w urządzenia nawiga-
cji satelitarnej GPS, dzięki czemu zarówno pra-
cownicy nadzoru w KOM-EKO, jaki i pracownicy 
Urzędu Miasta Lublin mają stały wgląd w prze-
bieg ich pracy. Mogą obserwować każdy ruch 
śmieciarki w systemie „on line” z częstotliwo-
ścią odświeżania obrazu co 5 sekund.  Każdy 
pojazd wyposażony jest również w czujniki uru-
chomienia urządzenia wrzutowego oraz czujniki 
otwarcia odwłoka, co pozwala na monitorowanie  

POGROMCY MITÓW
ADAM PRZYSTUPA

załadunku pojemników oraz wyładunku pojazdu 
odbierającego odpady.”

3. Wszystkie pojemniki na odpady i ich 
odbiór są stale monitorowane

Krzysztof Lewandowski, KOM-EKO: 
„Geokodowaniem w systemie RFID 
objęty jest każdy obsługiwany po-
jemnik. Jest on przypisany do da-
nego adresu i konkretnej frakcji 
odbieranych odpadów. W momen-
cie opróżniania pojemnika przez 
śmieciarkę ten fakt jest rejestro-
wany przez system RFID. Każde 
podłączenie pojemnika do urządzenia 
wyładowczego śmieciarki jest zareje-
strowane i w razie potrzeby można to 
zweryfikować. Każdy przypadek czy 
zdarzenie, które budzi jakiekol-
wiek wątpliwości jest skrupulatnie 
sprawdzane. Nie ma więc możli-
wości odbierania innych odpadów, 
niż te które powinny być odebra-
ne przez określony pojazd zgodnie 
z harmonogramem. Tak skonstruowany 
elektroniczny układ pomiędzy pojemnikiem 
i pojazdem pozwala w sposób automatyczny 
wychwycić wszelkie nieprawidłowości związane 
z załadunkiem innych frakcji odpadów.”

4. Każdy stwierdzony fakt mieszania od-
padów wiąże się z wysoką karą dla firmy 
a Urząd Miasta ma narzędzia do weryfikacji 
takich sytuacji.

Tomasz Jezierski, Wydział Ochrony 
Środowiska, Urząd Miasta Lublin: „Codziennie ze 
strony Urzędu sprawowany jest bieżący monito-
ring pracy pojazdów i nadzór nad właściwą re-
alizacją przez firmę, usług polegających na pra-
widłowym odbieraniu posegregowanych przez 
mieszkańców odpadów. W tym celu zaangażo-
wanych jest czterech pracowników w Wydziale 
Ochrony Środowiska, którzy obserwują w swoich 
komputerach pracę wszystkich pojazdów obsłu-
gujących nieruchomości w tym również opróż-
nianie pojemników z poszczególnych rodzajów 
odpadów.  Ponadto pracownicy Wydziału  odbie-
rają szereg telefonów dotyczących uwag miesz-
kańców na temat jakości usług dostarczanych 
przez firmy odbierające odpady komunalne. 
W trosce o dobro mieszkańców oraz wysoki stan-
dard świadczonych usług wszelkie przypadki, 
które wzbudzają najmniejsze wątpliwości, bądź 

wskazują na jakąkolwiek nieprawidłowość w od-
biorach odpadów są na bieżąco weryfikowane 
i poddawane wnikliwej analizie w oparciu o za-

pisy informacji w systemie RFID. Oczywiście 
wszystkie takie zdarzenia są analizowa-

ne i konsultowane z osobą odpowie-
dzialną ze strony firmy, która ma 
bezpośredni kontakt z pracownika-
mi obsługi pojazdu w terenie. Przy 
okazji należy zwrócić także uwagę 
na niezwykle istotny fakt, podczas 

prowadzonego nadzoru dzięki syste-
mowi RFID, jakim jest możliwość od-

najdywania pojemników przypisanych do 
konkretnych nieruchomości, które w pro-

cesie ich opróżniania zostają niekiedy 
zamienione pomiędzy nieruchomo-
ściami. Taka funkcjonalność dodat-
kowo wskazuje na to że, nie ma 
możliwości mieszania odpadów, 
ponieważ system RFID w oparciu 
o który sprawowany jest nadzór 

nad pracą firmy, pozwala bardzo pre-
cyzyjnie oceniać jakość usług. Jednakże 

w przypadku kiedy faktycznie doszłoby do 
przypadkowego bądź zamierzonego zmieszania 
ze sobą różnych frakcji odpadów Urząd Miasta 
posiada narzędzia prawne do dyscyplinowania 
firmy w postaci kary umownej zapisanej w za-
wartych umowach na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów. Na chwilę obecną wysokość kary za 
każde potwierdzone zdarzenie nieselektywnego 
odbierania odpadów komunalnych z nieruchomo-
ści wynosi tysiąc złotych za każde potwierdzone 
zdarzenie odrębnie dla każdej nieruchomości.”

Nie sposób więc ukryć mieszania odpadów 
a kary z tym związane są nieuchronne i bardzo 
wysokie.  Nie jest to zgodne z prawem, zaś po-
sługując się logiką, to się po postu nie opłaca.

Segregujmy odpady! Nasz wysiłek nie 
jest marnotrawiony!

Dziękujemy za pomoc w przygotowaniu ar-
tykuły kierownictwu i pracownikom Wydziału 
Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin.
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SOWY

W ŚWIECIE 

ZWIERZĄT  

MARCIN POLAK

RYS.: Płomykówka.

RYS.: Uszatka.

Tekst - Marcin Polak, Katedra 
Zoologii i Ochrony Przyrody 

UMCS w Lublinie 
Rysunki - Marek Kołodziejczyk, 

ilustrator dzikiej przyrody,
www.marek-kolodziejczyk.pl

Czynna ochrona 

rzadkich i ginących sów 

na Lubelszczyźnie

Sowy zamieszkujące kra-
jobraz rolniczy są jedną 
z najbardziej zagrożonych 
grup zwierząt w naszym kraju. 
Podstawowym problemem dla 
nich jest brak lub niedobór odpo-
wiednich miejsc do założenia lęgu. 
Sowy nie budują własnych gniazd, lecz 
wykorzystują gniazda innych gatunków ptaków, 
dziuple, szczeliny, naturalne lub antropogeniczne 
kryjówki, w tym zlokalizowane na strychach i we 
wnętrzach budynków, przestrzeniach w stropo-
dachach itp..

W Polsce jedną z takich rzadkich i zagrożo-
nych sów jest pójdźka. W naszym kraju to szyb-
ko ginący gatunek, zasiedlający przede wszyst-
kim krajobraz rolniczy i obrzeża osiedli ludzkich. 
Dawniej pójdźka gnieździła się w dziuplach 
drzew, chętnie wykorzystując głowiaste wierzby. 
Obecnie coraz częściej gniazduje w budynkach. 
Przybliżony szacunek liczebności w Polsce to 
1 000 - 2 000 par lęgowych. 

Kolejnym  rzadkim i zagrożonym gatunkiem 
sowy jest płomykówka. W Polsce jest objęta jest 
ścisłą ochroną gatunkową. Gnieździ się głównie 
na terenach zabudowanych, wykorzystując wnę-
ki, strychy. Preferuje  stare i nieocieplone budyn-
ki i obiekty sakralne. Jest świetnym łowcą, który 
potrafi polować na słuch w całkowitych ciemno-
ściach. Krajowa populacji gwałtownie zmniejsza 
swoją liczebność i liczy zaledwie 1 000 - 2 000 
par lęgowych. 

Następnym coraz rzadszym gatunkiem jest 
uszatka. To średniej wielkości sowa. Gatunek 
nomadyczny, który jest objęty ścisłą ochroną 
gatunkową. Unika wnętrz dużych kompleksów 
leśnych. Uszatka najchętniej gnieździ się w do-
linach rzecznych oraz w krajobrazie rolniczym. 
Czasami jej stanowiska lęgowe można znaleźć 
na peryferiach miast lub mniejszych osiedli ludz-
kich. Liczebność tego gatunku silnie fluktuuje 
z roku na rok na skutek różnorodnych czynni-
ków, m. in. zmiennych warunków pogodowych 
i cykli małych ssaków, na które poluje. Wielkość 
krajowej populacji lęgowej uszatki szacuje się na 
8 000 – 25 000 par lęgowych.

Obecnie w związku z intensyfikacją produk-
cji rolniczej jesteśmy świadkami intensywnych 
oraz dynamicznych zmian w krajobrazie rolni-
czym, które najczęściej negatywnie wpływają 
na zwierzęta, które zasiedlają to środowisko. Od 

dekad w krajobrazie rolniczym 
w Europie ubożeje różnorodność 
biologiczna. W Polsce w ostatnich 
latach na dużą skalę wycinane 
są drzewa rosnące w siedliskach 
synantropijnych i otwartych. 

Problem ten dotyczy przede wszyst-
kim wiekowych i dziuplastych drzew, 

które stanowią miejsce gniazdowania rzadkiej 
i ginącej sowy – pójdźki. Następnym proble-
mem są remonty, odnowienia, termodernizacje 
domów, budynków gospodarskich, obiektów 
sakralnych. Prace te wiążą się z dramatycznym 
spadkiem liczebności ptaków gnieżdżących się 
w budynkach. W naszym kraju płomykówka jest 
gatunkiem, którego populacja całkowicie gnieź-
dzi się w obrębie budynków. Stąd w ostatnich 
latach ptak ten zanika i gwałtownie wycofuje się 
z zasiedlanych siedlisk ze względu na remonty 
i zatykanie otworów wlotowych do wnętrz bu-
dynków. Z kolei uszatki do lęgów wykorzystu-
ją przede wszystkim gniazda ptaków z rodziny 
krukowatych. Jednak dostępność odpowiednich 
miejsc lęgowych z roku na rok jest coraz mniej-
sza. Wiele drzew jest wycinanych. Ponadto spa-
dek populacji gawrona i wrony siwej oraz prze-
noszenie się sroki z krajobrazu rolniczego do 
miast powoduje, że uszatki mają coraz większy 
problem ze znalezieniem odpowiedniego miejsca 
lęgowego. 

Szereg ostatnich badań wskazuje, że sku-
tecznym działaniem ochroniarskim sprzyjają-
cym ochronie i podtrzymaniu populacji lęgowych 
sów jest montaż sztucznych miejsc gniazdo-
wych. Dlatego Fundacja Dla Przyrody rozpo-
częła w 2020 roku projekt „Czynna ochrona 
synantropijnych sów w województwie lu-
belskim”, który jest dofinansowany ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Lublinie.  Projekt jest pró-
bą kompensacji zniszczonych przez działalność 
człowieka siedlisk i miejsc lęgowych dla tej grupy 
nocnych drapieżników na terenie Lubelszczyzny.  
Spodziewanym efektem ekologicznym jest stwo-
rzenie bezpiecznych i alternatywnych 80 miejsc 
(budek lęgowych i koszy) do gniazdowania dla 
ginących gatunków sów związanych z siedliska-
mi synantropijnymi. Pozwoli to na częściowe 
zrekompensowanie zniszczonych siedlisk i sta-
nowisk lęgowych tej fascynującej i zagrożonej 
grupy zwierząt nocnych.
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W żółtych płomieniach liści…

WYWIAD

O fascynujących kompozycjach z jesiennych liści, 
jakie co roku upiększają Sacramento (USA) 

rozmawiamy z ich autorką Joanną Hedrick. 
Tłumaczenie tekstu – Agnieszka Matys.

ADAM PRZYSTUPA

Co Cię zainspirowało do 
stworzenia sztuki z liści?

Mam doświadczenie w foto-
grafii i ogrodnictwie. Miłorząb ja-
poński jest jednym z moich ulu-
bionych drzew. Jesienią zmienia 
kolor na jasnożółty i opadają 
z niego prawie wszystkie li-
ście. Zaczęłam tworzyć projekty 
z opadłych liści miłorzębu, aby 
uzyskać ciekawe tło dla zdjęć 
moich dzieci kiedy były w wieku 
prawie 4 lat oraz 1 roku.

Ile czasu zajmuje przygo-
towanie kompozycji?

Niektóre projekty zajmują 
zaledwie 2 do 3 godzin, ale stworzenie tych bar-
dziej skomplikowanych labiryntów trwa od 6 do 
8 godzin.

Niestety jest to sztuka ulotna. Czy czasa-
mi nie szkoda Ci, że wieje wiatr?

Czasem wiatr robi bałagan. Jest kilka różnych 
miejsc, w których staram się wykonywać pro-
jekty każdego roku. Zwykle staram się znaleźć 

taki czas, kiedy nie będzie pa-
dać lub nie będzie wietrznie, 
ale niewiele mogę z tym zrobić, 
tylko mieć nadzieję, że wszyst-
ko będzie dobrze. Pewnego 
roku, następnego dnia po wy-
konaniu labiryntu wiał silny 
wiatr, który zwiał brązowe liście 
z sąsiedniego drzewa na kom-
pozycję i ostatecznie wypełnił 
wolne przestrzenie nadając jej 
nowy, żółto-brązowy wygląd. Po 
wstępnym wykonaniu i zrobie-
niu kilku zdjęć, kompozycje po-
zostają w rękach natury. Lubię 
patrzeć, jak powoli się zmienia-

ją, a potem znikają.
Czy jesteś zaskoczona, gdy ludzie mówią 

o twojej sztuce z liści miłorzębu w kontek-
ście recyklingu?

Tak, jestem trochę zaskoczona, ponieważ nie 
jest coś, o czym normalnie myślisz, gdy słyszysz 
termin recykling. Chociaż właściwie to bardzo pa-
suje, ponieważ biorę coś, co normalnie zostałoby 
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zgarnięte i wyrzucone do śmieci lub przeznaczo-
ne na kompost i robię z tego sztukę.

Jesienne liście są symbolem krótkotrwa-
łości, przemijania, jednak Twoje kompozy-
cje wywołują u mnie uśmiech. Jak ludzie 
reagują na Twoje projekty?

Przez ostatnie 7 lat tworzenia projektów 
otrzymałam wiele bardzo pozytywnych opi-
nii. W pobliżu rzeki znajduje się jedno drzewo, 
a wzdłuż grobli biegnie ścieżka rowerowa. Osoby 
biegające lub jeżdżące na rowerze po tej ścież-
ce mają wspaniały widok na drzewo, kiedy pra-
cuję. Zatrzymują się, podziwiają pracę i krzyczą 
miłe komplementy. Podoba mi się, że moja pra-
ca uszczęśliwia ludzi i ufam przesłaniu, że coś 
tak zwyczajnego jak opadłe liście może stanowić 
niezwykłe piękno.

Miłorząb japoński (Gingko biloba) to 
drzewo pochodzące z Azji. Czy udało Ci się 
zrealizować pomysł odwiedzenia tej części 
świata i zrobienia tam swojego dzieła?

Nie byłam jeszcze w Chinach, Japonii czy 
w Tajwanie, ale mam nadzieję, że nastąpi to 
wkrótce. W tych krajach jest kilka bardzo sta-
rych, pięknych drzew miłorzębu, z których chcia-
łabym mieć okazję stworzyć dzieła. Wydaje mi 
się, że uzyskanie pozwolenia wymagałoby trochę 
więcej pracy, a nie znalazłam najlepszego spo-
sobu, aby to zrobić. W przypadku drzew w moim 
rodzinnym mieście mogę pójść lub podjechać, 
aby zobaczyć, jak sobie radzą i ocenić, kiedy bę-
dzie najlepszy czas na wykonanie mojego pro-
jektu. Ale o wiele trudniej byłoby wyjechać za 
granicę, aby stworzyć dzieło. Zdecydowanie chcę 
się tym zająć w ciągu najbliższych kilku lat.

Choć niedźwiedź polarny zwykł doskonale wtapiać się w śnieżny krajobraz Arktyki, jego skóra 
i futro nie są białe. Skóra ma kolor czarny, o czym świadczą jego nos i stopy, jedyne części ciała 
niepokryte grubym futrem. Włosy tworzące sierść niedźwiedzia polarnego są pozbawione pigmentu, 
przeźroczyste, puste w środku. Światło odbite od futra sprawia, iż postrzegamy je jako białe. 

Do XVII wieku w Europie powszechnie sądzono, iż na świecie istnieją tylko białe łabędzie. Wresz-
cie w 1697 roku holenderscy badacze odkryli czarnego łabędzia w Australii i na Tasmanii. Dziś te 
wędrowne ptaki spotyka się sporadycznie w Europie, ale nie przestają zaprzątać głowy naukowców. 
Ich nazwa posłużyła amerykańskiemu ekonomiście i filozofowi Nassim Nicholasowi Taleb dla opisu 
zjawisk, których zaistnienie wydawało się wysoce nieprawdopodobne, a które mimo to zdarzyły się 
miały wpływ na losy świata. Przy ich prognozowaniu na nic zdaje się analiza danych historycznych. 
Przykładami takich zdarzeń są m.in. atak terrorystyczny na World Trade Center z 11 września 2011 
roku, czy upadłość w 2008 roku banku inwestycyjnego Lehman Brothers, powszechnie uważanego 
za zbyt duży by mógł upaść. Problem z „czarnymi łabędziami” polega na tym, że ponieważ nie potra-
fimy ich przewidywać, ignorujemy je jako nieprawdopodobne. Tym samym narażamy się na większe 
ryzyko niż gdybyśmy brali pod uwagę ich istnienie.

Nakładana przez wiele osób do snu pidżama, była początkowo strojem dziennym. Ubranie 
składające się z luźnych spodni i przewiewnej koszuli, odpowiednie dla tropików wynaleźli Hindusi. 
W XVIII i XIX stuleciu zapożyczyli ją z Indii Brytyjczycy. Oni też zaczęli wykorzystywać pidżamę jako 
strój nocny, początkowo tylko męski. W latach dwudziestych i trzydziestych XX stulecia za sprawą 
projektantki Coco Chanel pidżamę jako strój plażowy przywdziały kobiety. Do damskich sypialni 
pidżamy zawędrowały w czasie II wojny światowej. Na koniec ważna uwaga – w języku polskim po-
prawne są obie nazwy tego nocnego ubioru. Pidżama, która zawędrowała nad Wisłę z języka angiel-
skiego i piżama, którą zasłyszeliśmy u Francuzów.

Być może jest to rekord świata wszystkich dyscyplin sportowych, choć przyznajmy, iż szachy 
to dyscyplina nietypowa. Oto przez 27 lat tytuł mistrza świata dzierżył niemiecki szachista żydowskie-
go pochodzenia Emanuel Lasker (1868 – 1941). Urodzony w Barlinku matematyk, filozof i brydżysta 
po tytuł sięgnął w 1894 roku pokonując pierwszego mistrza świata w historii Amerykanina Wilhelma 
Steinitza. Mistrzostwo świata odebrał mu dopiero w 1921 roku kubańczyk José Raúl Capablanca. Co 
istotne Lasker wielokrotnie skutecznie bronił swego tytułu (m.in. w 1910 roku z reprezentującym 
Francję a urodzonym w polskiej rodzinie w Wołkowyjsku Dawidem Janowskim). Kubańczyk, po wy-
graniu z Laskerem odmawiał spotkań w obronie tytułu żądając za ich rozegrania bardzo wysokich 
stawek. Z powodu owej praktyki zwanej ironicznie „złotym wałem” szans na rywalizację z Capablancą 
stracił między innymi legendarny Akiba Rubinstein, polski szachista żydowskiego pochodzenia uro-
dzony w Stawiskach koło Łomży. 

RZECZY
POMIESZANIE
Czasem ważnych, czasem błahych, czasem intrygujących,

ale zawsze prawdziwych…

ADAM PRZYSTUPA
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Dziś jaki i w XX stuleciu zwy-
kliśmy postrzegać Hajdów 
i Zadębie jako dzielnice 
w głównej mierze z zabu-
dową przemysłowo-ma-
gazynową, zaś Tatary, 
jako dzielnicę mieszka-
niową, ale kiedyś było 
zgoła inaczej…
Ten zakątek Lublina jawił mi 
się początkowo pod względem 
archeologicznym jako niecieka-
wy, bo z jednej strony blokowiska 
na Tatarach z okresu B. Bieruta i W. 
Gomułki, z drugiej strony pola i strefa przemy-
słowa. Jednak, kiedy zacząłem zbierać materiały 
do książki „Lublin. Historia dzielnic. W 700-tną 
rocznicę lokacji miasta” zrozumiałem, głównie 
za sprawą tego co udało się odkryć podczas 
budowy północnej obwodnicy Lublina, że w tej 
dzielnicy tkwi potencjał. To zmieniło moje po-
strzeganie tego zakątka. Widzę w nim enklawę 
gdzie, zatrzymał się dawny obraz podlubelskich 
miejscowości.
Wcześniej nie prowadzono na tym terenie 
prac archeologicznych związanych np. z bu-
dową Fabryki Samochodów Ciężarowych 
czy Odlewni Ursus?
Nie, do połowy lat dziewięćdziesiątych istniało 
przekonanie, że strefą ochrony  konserwator-
skiej powinno być objęte tylko Stare Miasto. 
Proszę sobie wyobrazić, że do połowy l. 90. XX 
w. żadna inwestycja poza tym obszarem, nawet 
na Krakowskim Przedmieściu, nie była objęta 

ani nadzorem konserwatorskim, 
ani nadzorem archeologicznym. 

Tak więc wszystkie odkrycia 
archeologiczne, które doko-
nały się przed 1995 rokiem 
poza Starym Miastem mia-
ły charakter przypadko-
wy i były jednostkowymi 
zdarzeniami. Wynikało to 

pewnie z przekonania, że 
dawny Lublin do Stare Miasto, 

Wzgórze Zamkowe i ewentu-
alnie Wzgórze Czwartek. W ogó-

le nie myślano by szukać pozostałości 
ludzkich w dzielnicach peryferyjnych. W tym 
kontekście za bezpowrotnie zniszczone musimy 
uznać obszary przemysłowe, zajęte przez kolej 
oraz przez osiedla z wielkiej płyty. Najpewniej, 
nigdy już nie dowiemy się, czy stały tam śre-
dniowieczne zagrody lub ile stanowisk z bardziej 
zamierzchłej przeszłości uległo destrukcji. 
W przeszłości był to teren po za granicami 
miasta?
Było to zaplecze miasta rozumianego w sensie 
nowoczesnym a więc zurbanizowanego, relatyw-
nie gęsto zamieszkanego. Przynajmniej w części 
obszar ten był w zasięgu terenów nadanych mia-
stu w 1317 rok przez Władysława Łokietka. Jak 
zauważa prof. Jacek Chachaj omawiany obszar 
przed 1342 rokiem znalazł się ponownie w rę-
kach królewskich. Zarząd nimi należał do sta-
rostów królewskich rezydujących na lubelskim 
zamku. Zapewne wówczas miały też miejsce 
pierwsze nadania królewskie, których skutkiem 

W naszym stałym cyklu wybieramy się tym razem na spacer 
z dr Rafałem Niedźwiadkiem chcąc poszerzyć naszą wiedzę 
o najdawniejszych sekretach „Hajdowa”, „Zadębia” i „Tatar”.

ADAM PRZYSTUPA

Hajdów, Tatary, 
Zadębie – śladem 
dawnych jurydyk

SPACER Z ARCHEOLOGIEM

było przejście części tych terenów w ręce innych 
właścicieli, głównie szlachty.
Spośród nazw omawianych przez nas dziel-
nic intryguje Hajdów.
Pani prof. Anna Sochacka w „Rodowodach lubel-
skich dzielnic” wskazuje, iż już pod koniec XIV 
wieku w tym miejscu, przy szlaku wiodącym na 
Litwę, osiedliła się ludność żydowska zajmująca 
się handlem, stąd w XV wieku pojawia się na-
zwa „Kramy Żydowskie”, z czasem zmieniona na 
„Żydowskie” używana na określenie  osady  bę-
dącej  folwarkiem. W XVI stuleciu po raz pierw-
szy pojawia się nazwa „Hejdów” prawdopodob-
nie pochodząca od nazwiska dawnych właścicieli 
lub dzierżawcy osady. Z czasem przybrała ona 
dzisiejsze brzmienie Hajdów.
Ciekawą genezę ma też nazwa Tatary.
Istnieje legenda o bitwie stoczonej w tym miejscu 
z Tatarami w 1341 roku, w czasach Kazimierza 
Wielkiego, choć prof. A. Anna Sochacka przychy-
la się raczej do teorii, że wieś wzięła nazwę od  

osiedlonej tu przez Władysława Jagiełłę ludno-
ści tatarskiej. Tatary były własnością królewską, 
gdzie władcy mogli osadzać ludzi sobie podle-
głych i pomocnych. Naukowcy widzą w tym po-
dobieństwo do tego, co czynił wówczas na Litwie 
wielki książę litewski Witold. Zauważmy, iż na-
zwa Tatary po raz pierwszy pojawia się w źró-
dłach w 1461 roku. Teorią tę potwierdzałyby 
dodatkowo XVI-wieczne przekazy, według któ-
rych Tatary zamieszkiwali „służkowie zamkowi” 
a więc ludność zajmująca w hierarchii społecz-
nej miejsce między wolnymi kmieciami a drobną 
szlachtą. To byli ludzie wolni, którzy wraz z pra-
wem do posiadania ziemi otrzymali obowiązki, 
najczęściej militarne, wobec władcy. Byli wy-
łączeni z jurysdykcji miasta i podlegali bezpo-
średnio królowi. Byłby to kolejny, obok ludności 
żydowskiej dawnego Hajdowa, przykład często 
zapomnianej różnorodności kulturowej Lublina 
Tak na marginesie, przygotowując materiały do 
książki „Lublin wczesnośredniowieczny. Studium 

Stan rozpoznania archeologicznego Hajdowa i Zadębia (oprac. D. Bednarski): 
a – pojedyncze znaleziska wyrobów krzemiennych z epoki kamienia, b – groby kultury lubelsko-wo-
łyńskiej, c – zabytki kultury pucharów lejkowatych, d – stanowiska kultury łużyckiej, e – stanowi-

ska kultury pomorskiej, f – znaleziska okresu wpływów rzymskich, g – obiekty mieszkalne (XII-XIII 
w.), h – osady wczesnośredniowieczne okresu plemiennego, i – osady wczesnośredniowieczne 

okresu piastowskiego, j – osady datowane ogólnie na wczesne średniowiecze, k – osady datowane 
ogólnie na późne średniowiecze, l – znaleziska z okresu nowożytnego, m – folwark nowożytny (sta-

nowisko nr 51), n – skarb monet z połowy XVII w., o – pojedyncze znaleziska monetarne.
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spowodowało przyrastanie łąk trawiastych, które 
zimą obumierały a ich szczątki tworzyły warstwę 
żyznych gleb. Można więc powiedzieć, że żyzne 
gleby którymi się dziś cieszą rolnicy, to efekt tej 
katastrofy ekologicznej. 
Najważniejsze odkrycia archeologicz-
na na tym terenie dotyczą jednak okresu 
średniowiecza.
Choć najstarsze artefakty datowane są już na 
VII-VIII wiek, to największa ilość śladów osad-
nictwa przypada na XII i XIII stulecie. Jest to 
okres poprzedzający czas lokacji okolicznych hi-
storycznych wsi. Na stanowisku położonym na 
styku Hajdowa-Zadębia i Świdniczka odnalezio-
no ponad 5000 zabytków wczesnośredniowiecz-
nych: ułamki naczyń glinianych, wyroby żelazne 
– noże, nożyce, krzesiwa, igły, a także ozdoby: 
kabłączki skroniowe, zawieszki, paciorki itp. Na 
przebadanym obszarze natrafiono na trzy półzie-
mianki, w których jednak nie stwierdzono obec-
ności pieców. Mała ilość budowli mieszkalnych, 
znacznie oddalonych od siebie oraz zawartość 
odkrytych jam śmietniskowych skłoniła naukow-
ców do wniosku, iż osada miała funkcje gospo-
darcze. Prawdopodobnie z końcem wczesnego 
średniowiecza tamtejsze osady zanikły a obok 
nich powołano i rozmierzono wsie. 
Badania archeologiczne wykazały również 
ślady folwarku. 
Dla większości odsłoniętych form nie sposób było 
ustalić ich pierwotnej funkcji. Zapewne były śla-
dami po doraźnie drążonych jamach, w których 
składowano lub kopcowano płody rolne. Część 
z nich wykorzystywano do pozyskiwania gliny 
do produkcji naczyń. Analiza archeozoologicz-
na licznych jam ze szczątkami zwierząt pozwala 
poznać skład gatunkowy inwentarza, w którym 

w znaczący sposób przeważało bydło (ok. 83%) 
oraz świnie (ok.10%). Ustalono również, iż w ja-
mach składano całe szczątki kóz i owiec, nato-
miast kości bydła i koni występowały w postaci 
warstwy, co może wskazywać na rozbieranie tusz 
a następnie przygotowywanie ich do konsumpcji 
ii na eksport. To pierwsze miejsce na obrzeżach 
Lublina, gdzie odkryto taką ilość szczątków ko-
stnych. W niedalekiej przeszłości zamierzamy  
skonfrontować wyniki tych badań ze szczątka-
mi zwierzęcymi odnalezionymi przez nas na 
Wzgórzu Zamkowym, gdzie na  pewno nie trzy-
mano inwentarza. Być może jest to właśnie 
miejsce gdzie przygotowywano oprawę stołów 
dla lubelskiego zamku a pewnie i innych miejsc 
w regionie.
To intrygujące jak archeologia głęboko zagłębia 
się w analizie odkrywanych obiektów. Takie ba-
dania mogą nam np. dać obraz ówczesnej diety 
czy zwyczajów kulinarnych.
To jest właśnie nowe oblicze archeologii. Ta dys-
cyplina dziś, to już nie tylko pozyskiwanie za-
bytków ruchomych, ale również szukanie ele-
mentów środowiskowo-przyrodniczych, które 
pozwalają tych ludzi, którzy kiedyś żyli w dany-
mi miejscu, osadzić w czasie i przestrzeni. Znak 
naszych czasów, kiedy nauka musi być bardzo 
interdyscyplinarna.

rozwoju przestrzennego”  znalazłem informacje, 
że niegdyś na ul. Turystycznej odnaleziono po-
chówek ludności „o cechach mongoidalnych”. 
Pozostaje nam do rozwikłania nazwa 
Zadębie.
W 1748 roku jest notowana w tymi miejscu wieś 
Dębina, w XIX wieku przekształcona na Zadębie. 
Na XIX wiecznych planach widać, iż te tereny 
porastają jeszcze pierwotne bory, z których wy-
rąbywane są działki rolne, potem przekształca-
ne na siedliska. To wszystko o czym mówię, to 
obraz Lublina rozbitego nie tyle na dzielnice, ile 
obszary na wyłączone spod władzy miasta, tzw. 
jurydyki, szlachecki i kościelne. W Lublinie było 
ich aż 23. To w Polsce swoisty rekord. Były to 
olbrzymie majątki ziemskie, które uszczuplały 
dochody miasta nie płacąc mu podatków. Miały 
one własne targi, własny ustrój, własnych rze-
mieślników nazywanych pogardliwie „partacza-
mi”, w odróżnieniu od rzemieślników cechowych. 
Dopiero konstytucja 3 maja sprawiła, że te ob-
szary na powrót wróciły do miasta. 
Najstarsze ślady osadnictwa na tym obsza-
rze są jednak o wiele wcześniejsze.
Tak, oczywiście. Prace archeologiczne wyprze-
dzające budowę obwodnicy Lublina pozwoli-
ły odkryć ślady dawnego osadnictwa w obsza-
rze między ul. Kasprowicza, ul. Dziubińskiej 
a bezimiennym ciekiem wodnym wyznaczają-
cym fragment granicy administracyjnej Lublina. 
Najdawniejsze potwierdzone tam ślady ludzkiej 
obecności sięgają epoki kamienia i reprezento-
wane są przez pojedyncze znaleziska w posta-
ci wyrobów krzemiennych, których jednak nie 
można było przyporządkować do konkretnej 
grupy kulturowej. Najstarsze zabytki jakie moż-
na precyzyjnie osadzić w czasie, to w obszarze 
Lublin -Świdniczek ślady pięciu grobów przypisy-
wanych kulturze lubelsko-wołyńskiej, która za-
nikła ok. 2500 p.n.e oraz odkryte na sąsiednim 
stanowisku archeologicznym obiekty z okresu 
kultury pucharów lejkowatych datowanej na lata 
3700-1900 p.n.e.

Intrygująca nazwa kultury.
Pochodzi od typowej formy naczyń jakie wytwa-
rzała. Kultura pucharów lejkowatych występowała 
od Jutlandii aż po Wołyń. Jej przedstawiciele byli 
bardzo mobilni i ekspansywni. W strefie wyżyn 
lessowych każde wzniesienie i każdy łagodniej-
szy stok, daje szansę na odnalezienie osad bądź 
cmentarzysk tej grupy. Przyrodnicy mówią, ze ich 
działalność związaną z pozyskiwaniem ziemi pod 
uprawę polegająca na karczowaniu lasów a po-
tem wypalaniu dawnego podszycia leśnego roz-
poczęła procesy erozji wąwozowej. Jednocześnie 
jednak karczowanie lasu na terenach lessowych 

Lublin-Świdniczek, stan. 51: 
wybrane przykłady form naczyń 
wczesnośredniowiecznych (rys. K. Piasecki).

Naczynie w typie puchara lejkowatego 
(rys. K. Piasecki).

Lublin-Świdniczek, stan. 51: 
przykłady ostróg żelaznych – u góry stan po 

wydobyciu, w dołu – stan po konserwacji 
(reprodukcja za A. Piasek, K. Piasecki)

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

dr Rafał Niedźwiadek
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NASZE PASJE

kolorowy 
wywiad

Panie profesorze, patrząc jak jesien-
ne słońce uwydatnia pastelową barwę li-
ści nie sposób choć przez chwilę nie za-
stanowić się na naturą światła i kolorów. 
Czym są w istocie?

Definicje światła mogą być różne. Ta dostępna 
w encyklopediach mówi, że jest to pewien prze-
dział fali elektromagnetycznej o określonej ener-
gii. Mówiąc o świetle myślimy o tym, co postrze-
gają receptory naszego oka, czyli od miejsca, 
gdzie kończy się ultrafiolet i zaczyna fiolet po da-
leką czerwień, tzw. byczą krew przed zakresem 
podczerwieni. To wszystko to oczywiście defini-
cja fizyczna, a tak naprawdę światło to część na-
szego środowiska, w którym cały czas się kąpie-
my. Cały czas, bo nawet ciemność definiujemy 
w kontekście światła. Gdybyśmy nigdy nie wi-
dzieli światła, czym byłaby ciemność? Z drugiej 
strony, brak światła jest kontekstem, w którym 
go dostrzegamy. Stąd np. Leszek Mądzik tworząc 
swoje spektakle, w których wykorzystuje reflek-
sy światła czy selektywne oświetlenia niektórych 
obszarów, zawsze najpierw zamalowuje scenę 
na czarno. Podobnie by mierzyć światło, gdy każ-
dy pojedynczy kwant, foton mają znaczenie, mu-
simy mieć doskonale wyciemnione laboratoria. 
Tak więc światło i jego brak to nasze środowisko. 
Spośród bodźców, które odbieramy czerpiąc wie-
dzę o świecie, olbrzymi procent przyjmujemy za 
pomocą naszych receptorów wzroku. 

A jeśli chodzi o barwy?
Tak samo jak w przypadku światła, możemy 

podać naukową definicję, która bardzo precyzyj-
ne, określi długość fali świetlnej, która dociera 
do naszych fotoreceptorów w siatkówce oka. Są 
one wrażliwe na jeden z trzech zakresów barw 
– niebieskiej, zielonej lub czerwonej, co przy ich 
mieszaniu umożliwia widzenie wszystkich kolo-
rów. Widzenie barw ma charakter bardzo subiek-
tywny. O ile badając na spektrometrach widmo 
światła możemy powiedzieć jaki jest procent 
światła niebieskiego, czerwonego i zielonego, 
to nie wejdziemy w czyjąś wrażliwość na barwy, 
jego odczucia.

Często można usłyszeć, że kobiety po-
strzegają kolory inaczej niż mężczyźni. 

W tym względzie moja mądrość jest mądro-
ścią ludową. Nie wiem czy to się wiąże z różnicą 
na poziomie biologicznym czy bardziej z wrażli-
wością i rozmiłowaniem w nadawaniu nazw róż-
nym odcieniom barw. Takie zderzenie męskiego 
zasadniczego realizmu z kobiecą zdolnością do 
zauważania niuansów. Inaczej jest w przypad-
ku daltonizmu, czyli braku widzenia niektórych 
barw, który rzeczywiście częściej występuje 
u mężczyzn. Ludzie nie widzący pewnych barw 
mają rozbudowaną wrażliwość na odcienie, stąd 
teoria, iż w dawnych czasach mężczyźni z tą przy-
padłością byli lepszymi myśliwymi dostrzegając 
zwierzęta maskujące się w naturze. Ponieważ 

Ukołysani 
światłem
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O intrygującej naturze światła i grze jaką zwykło prowadzi z naszymi 
zmysłami rozmawiamy z Profesorem Wiesławem Gruszeckim 
- Kierownikiem Katedry Biofizyki w Instytucie Fizyki, 
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS.
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przynosili z lasu większe 
zdobycze byli chęt-
niej wybierani przez 
partnerki i dlatego 
ten gen został nie-
jako wzmocniony 
w ewolucji. To teo-
ria z pogranicza na-
uki, niemniej fak-
tem jest, iż podczas 
II wojny światowej 
w wywiadzie brytyj-
skim, do interpretacji 
czarno-białych zdjęć lot-
niczych w celu odnajdywania 
celów zamaskowanych w lasach 
czy pod ziemią, zatrudniani byli lu-
dzie nie widzący barw, ponieważ doskonale 
widzieli różnice odcieni.

Czy znamy odpowiedź na pytanie, 
dlaczego barwa zielona działa na nas 
uspokajająco?

Możemy powiedzieć, że jest to barwa ze środ-
ka widma docierającego do nas światła słonecz-
nego. Osobiście myślę, choć nie jest to poparte 
badaniami naukowymi, że człowiek kształtował 
się na drodze ewolucji w środowisku, które wcze-
śniej zajęły organizmy fotosyntezujące, zielone 
z powodu zawartego w nich chlorofilu. Stąd jest 
to nasze środowisko naturalne i można powie-
dzieć, że nasz gatunek się w tej zieleni ukołysał. 
Otaczające nas rośliny postrzegamy jako zielo-
ne, bo organizmy te już wcześniej nauczyły się 
pochłaniać z światła białego długości fali odpo-
wiadające barwie niebieskiej i czerwonej. Kiedy 
zabierzemy z widma światła białego kolor nie-
bieski i czerwony, to to co pozostaje, nie zostało 
zużyte i pochłonięte, to jest zieleń. Jeśli więc liść 
jest zielony oznacza to, iż stosunkowo mało po-
chłania zieleni i odbija ją do otoczenia a wszyst-
kie organizmy, które są wkoło, bytują w tym zie-
lonym środowisku. Od razu rodzi się pytanie, czy 
to dobrze, czy źle, że część energii światła jest 
odbijana, jeśli rolą organizmów fotosyntetyzują-
cych jest pochwycić ją w celu zamiany na ener-
gię wiązań chemicznych w procesie fotosyntezy? 
Może zieleń powinna być pochłaniana tak samo 
jak kolor czerwony i niebieski? Może łatwiej by-
łoby zaspokoić zapotrzebowanie energetyczne? 
Może marchew miałyby metr długości a buraki 
były tak duże jak dynie?

Jakiego kolo-
ru byłyby wtedy 
rośliny?

Rośliny nieste-
ty byłyby czarne. 
Dlatego, że po-
chłaniane by-
łoby całe spek-
trum światła 
białego. Z punktu 

widzenia wiąza-
nia energii byłby to 

może postęp, ale lu-
dzie, którzy ewolucyj-

nie wykołysali się w takim 
środowisku mieliby pewnie 

depresje po spacerze w czarnym 
lesie. 

A jak barwy postrzegają zwierzęta?
Bardzo różnie, bo w zależności od gatun-

ku posiadają różne fotoreceptory. Przykładowo 
byk wcale nie reaguje na arenie na czerwoną 
płachtę, bo nie widzi koloru czerwonego, ale ra-
czej na ruch i całą sytuację. Pamiętam, że gdy 
w młodym wieku dowiedziałem się, że psy nie 
widzą tak jak my wszystkich barw, to zrobiło mi 
się smutno. 

To wyjątek w świecie zwierząt?
Nie, większość zwierząt nie ma potrzeby roz-

poznawania wszystkich kolorów. To, że potroiły 
się geny, które odpowiedzialne są za fotorecepto-
ry i troszeczkę na drodze ewolucji się zmodyfiko-
wały, to zupełny przypadek, rozrzutność natury. 
Nagle pojawiły się obok siebie trzy fotoreceptory 
odpowiedzialne za percepcję różnych barw, gdy 
wystarczy jeden, by ostrzec, czy biegnie na nas 
drapieżnik, czy szybko czy wolno, czy jest daleko 
czy blisko. Rolą fotoreceptora jest tylko odbiór 
bodźca i określenie jakie jest jego natężenie. 
Warto też zwrócić uwagę, iż w odróżnieniu od 
nas, zwierzęta, poza naczelnymi, nie mają plam-
ki żółtej. 

Czym jest plamka żółta?
Plamka żółta w naszym oku jest takim filtrem 

światła krótkofalowego. Widzenie barwne i wi-
dzenie precyzyjne są ulokowane u nas w cen-
tralnej części siatkówki praktycznie na obszarze 
o średnicy około 1 mm i właśnie ta część jest 
zabezpieczania przez plamkę żółtą. Przed fotore-
ceptorami mamy tak jakby na stałe zamontowa-
ne okulary przeciwsłoneczne, które pochłaniają 
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światło niebieskie, by nie uszkodziło fotorecepto-
rów. W tym kontekście warto wspomnieć o scho-
rzeniu zwanym starczym zwyrodnieniem plamki 
żółtej siatkówki (AMD). To jedna z najpowszech-
niejszych i nieodwracalnych przyczyn poważnej 
utraty widzenia centralnego. Po 70 roku życia 
dotyczy to nawet 20 procent populacji. Wedle 
najnowszych badań schorzenie to jest wiązane, 
między innymi, ze złą dietą, w której brak jest 
roślin zawierających żółte barwniki ksantofilowe 
– luteinę i zeaksantynę, które powinny trafić do 
siatkówki naszego oka. To związki, których or-
ganizm ludzki nie syntetyzuje, więc sposobem 
by mu je dostarczyć jest odpowiednia dieta ro-
ślinna. By nie stracić widzenia barwnego i cen-
tralnego należy jeść zielone części roślin, sałatę, 
szpinak, nie odrzucać liści, które są głównym do-
stawcą luteiny. 

Mówimy o żółtych barwnikach, a prze-
cież liście rośliny są zielone.

Nie dostrzegamy, że liście roślin mają bardzo 
dużo żółtych barwników, szczególnie luteiny (bo 
zeaksantyny jest stosunkowo mało), dlatego że 
są one przykryte chlorofilem a, ten zaś, gdy go 
wyizolujemy ma kolor zbliżony do niebieskiego. 
Jak wiemy mieszając w naczyniu barwnik niebie-
ski i żółty otrzymujemy świeżą zieleń. Zielony 
jest również znajdujący się w liściach chlorofil b. 
Żółte barwniki są więc skryte przed naszym wzro-
kiem. Mamy wrażenie, że wszystko jest zielone. 
Obecność żółtych barwników w liściach ukazuje 
się naszym oczom w pełnej krasie jesienią, kiedy 
ze względu na „krótki dzień” zegar biologiczny 
wyłącza syntezę chlorofilu w roślinach.

Wróćmy do postrzegania barw. 
Mówimy o jej subiektywności, ale również 
kontekstualności.

Widzenie barw jest kontekstualne - w zależ-
ności od tego jakim światłem oświecimy obser-
wowany przedmiot, takim go będziemy widzieć. 
Jeśli żółty przedmiot oświetlimy żółtym światłem 
to postrzegać będziemy go jako biały. Jakiś czas 
temu, kiedy modne było oświetlenie ulic lampa-
mi sodowymi, w ślad za tym trzeba było zmie-
nić znaki drogowe, bo w ich świetle nie widoczna 
była barwa żółta. Wprowadzono więc znaki do-
świetlane od środka światłem białym. Tak to więc 
wygląda. Wszystko zależy od kontekstu.

Tymczasem barwa to domena wrażliwo-
ści artystycznej.

Tak, ale równie piękna może być czarno-
biała grafika, kiedy artysta widzi że ważniejsza 
jest forma niż sama barwa, a rozlewa jedynie 
takie plamy barwne, które troszeczkę pobudza-
ją, hipnotyzują mózg poprzez kontrast. Jako 
ludzie mamy potrzebę obcowania z barwami. 
Jedni większą, inni mniejszą. Zwróćmy uwagę na 
stroje ludowe na różnych szerokościach geogra-
ficznych. Tam, gdzie środowisko jest najbardziej 
oszczędne w barwach, sami ludzie to dopełniają 
sięgając po kolory. Ja sam bardzo lubię barwy. 
Są ciepłe, przyjazne, ożywiają mózg i troszeczkę 
z nami rozmawiają.

Prof. dr hab. 
Wiesław Gruszecki

Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Biofizyki 
w Instytucie Fizyki, na Wydziale Matematyki, Fizyki 
i Informatyki UMCS, Prorektor ds. nauki i współpra-
cy międzynarodowej, urodzony w 1960r. w Białej 
Podlaskiej, absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki 
i Chemii UMCS na kierunku fizyka. W 2016 kierowany 
przez niego zespół został laureatem Nagrody Naukowej 
im. Marii Curie za odkrycie nowej metody obrazowania 
molekularnego opartej na efekcie foto-termicznym oraz 
pobicie światowego rekordu rozdzielczości w mikro-
skopii w podczerwieni. 
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Czasami skojarzenia bywają zaska-
kujące. Ba, rzec można niedorzecz-

ne. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem piosenkę 
„Nest” Ruth Moody, pomyślałem o… Emanuelu 
Schlechterze. Niewielu z czytających ten tekst 
zapewne pamięta lwowiaka, który z dużą lekko-
ścią i smakiem posługiwał się słowem ozdabiając 
polskie przeboje sprzed stu lat zgoła. Niewielu 
zna też Ruth Moody, urodzoną w dalekiej Australii 
a pomieszkującą w równie odległej Kanadzie pio-
senkarkę, której muzyczne dokonania recenzen-
ci zwykli sytuować w szufladce z napisem „folk”. 
W takiej sytuacji nie sposób dostrzec owej nie-
dorzeczności, tego kontrastu między taneczny-
mi, wyrastającymi ze swingu i jazzu piosenkami 
a piosnką stylizowaną na ludową balladę wygry-
waną przy wtórze skrzypek i banjo. 

A jednak w tej zda się oczywistej sprzecz-
ności melodyki i rytmu zagnieździło się natręt-
ne skojarzenie i podszeptuje spisane przed laty 
pytanie autorstwa Schlechtera – „o czym marzy 

dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pącz-
ka zamienia się w kwiat”? Ruth Moody trąca stru-
ny banjo, a jej śpiew trąca strunę pamięci i za-
plata warkocz skojarzeń, gdy śpiewa „Pospiesz 
i znajdź mnie w dolinie, w głębi ciemnozielonej”. 
Nim dopadną mnie głosy o męskim, pełnym ste-
reotypów myśleniu zasłuchajmy się przez chwilę 
w dalszą cześć tej opowieści…

„zbudujemy gniazdo z witek i gałęzi 
liści i kamyków, kwiatów i błota
sprawimy, że będzie śliczne i solidne osadzone, 
przygotujemy je, by pomieściło naszą miłość
a zimą nasze skrzydła osłonią siebie wzajem 

przed chłodem 
zamieszkamy tam razem, na zawsze 
pokrewne ptaki, aż się zestarzejemy”
To więcej niźli „odrobina szczęścia w miłości, 

odrobina szczęścia czyjegoś”, to o wiele więcej 
niźli „jedna mała chwila radości”. Bo też płyta 
„Garden”, z której pochodzi piosenka nie jest ka-
prysem płochliwego jeszcze dziewczęcia. Wydany 

O czym marzy 
dziewczyna... 

ADAM PRZYSTUPA

w 2013 roku „Garden” to portret pokolenia trzy-
dziestolatków. Zabieganych, pełnych inicjatywy, 
zauroczonych światem a jednocześnie łapią-
cych ukradkiem oddech, pełnych niepewności. 
Tych z przejmującej ballady „We Could Pretend” 
o unikach, udawaniu, przeczekaniu i odnajdywa-
niu użytecznych usprawiedliwień, obiektywnych 
trudności. 

„Moglibyśmy udawać, że to nic takiego
Ukrywać się przed cierpieniem 
Moglibyśmy zrobić wystarczająco dużo 
I może zrobimy
[…]
Możemy to wszystko zamknąć w butelce
Mocno i szczelnie przytrzymać korek
Ale pewnej nocy
Wszystko wreszcie zacznie się wylewać
Kim się stajemy
Wciąż kryjąc się i uciekając?”
Ta niepewność dotyczy wszystkiego, także 

uczuć. W „Tell Me” leniwie rozkołysanej piosence, 
muzycznie, jak na ironię, przywodzącą na myśl 
pełne pogody kompozycje z przełomu lat pięć-
dziesiątych i sześćdziesiątych, padają pytania. 
Jest w nich jakiś fatalizm, przekonania, iż szczę-
ście, które jest na wyciągnięcie dłoni nie może 
trwać długo.  Spodziewana odpowiedź, gdy pad-
nie na pewno zaboli, ale wyzwoli z ciągłego prze-
strachu skrytego gdzieś w piersi, czy z tyłu głowy 
(„Powiedz mi, czego nie chcę słyszeć, bo nie chcę 
żyć w strachu”, „Powiedz, że twoja wieczność nie 
jest dla mnie, bym nauczyła się śnić inny sen”). 

A potem, a potem przychodzi rozstanie i tęsk-
nota sportretowane w zimowym walcu – „Winter 
Waltz”. Ruth Moody nie pierwszy i nie ostatni raz 
bardzo plastycznie buduje nastrój czerpiąc z mo-
tywów darowanych przez naturę. Ów sposób 
obrazowania przywodzi na myśl sposób pisania 
niezapomnianego Hanka Williamsa

„Zima zaległa na dobre
na naszych dachach i ulicach
Pustkowia bieli
Pogrzebały nas głęboko
Od głowy po stopy
Przeszywa mnie chłód
Ale najzimniejsze jest moje serce
Teraz, gdy zostawiłeś mnie we łzach” 
Na szczęście pośród łez jest i nadzieja, gdy 

Ruth swym ciepłym, miodowym głosem zapew-
nia „Mam nadzieję i modlę się byś wrócił. Przynieś 
ciepło memu sercu i wiosnę temu miastu.”. Tylko 

czy sama nadzieja wystarczy? W przebojowej, 
wyśpiewanej w duecie z kanadyjskim wokalistą 
Mattem Petersem piosence „We Can Only Listen” 
padają słowa, które mogą ją wzmocnić, ale też 
w prosty sposób usprawiedliwiać, każdy chwi-
lowy poryw serca „Nie możemy wybrać tych, 
których kochamy, kiedy nasze serca mówią tak 
głośno”.

Jak tedy się odnaleźć? Jak ziścić marzenie 
o odwzajemnionej miłości, wspólnym gniazdku, 
w którym można pospołu doczekać starości? Jak 
zwalczyć w sobie tę niepewność wyboru, tę nie-
dojrzałość uczuć, która nie pozwala ofiarować sie-
bie, nie zostawiać za sobą uchylonych drzwi? Jak 
rozproszyć obawy skryte w banalnym na pozór 
dylemacie z piosenki „Valentine”: „Zadzwoniłam 
by powiedzieć, że mam twoją walentynkę. Czy to 
czyni mnie twoją? Czy to czyni cię moim? Trudno 
powiedzieć”.

Naiwnością byłoby sądzić, iż odpowiedź przy-
niosą piosenki. Sięgamy po nie dla ich urody. 
Dla uwodzącego jedwabnego głosu Kanadyjki, 
intymnej atmosfery dialogu akustycznych in-
strumentów spotykających się na granicy pio-
senki pop i podkreślanego przez dźwięki banjo 
i skrzypiec bluegrassu. Czasem powieje tu mu-
zyczną ascezą jak w „Valentine”, czasem chło-
dem jak w „Cold Outside”, ale całość otwiera zda 
się roztańczona, bogata w różnorodne brzmie-
nia tytułowa pieśń o przebudzeniu. Pieśń radości 
i zachwytu na granicy niewinnej dziecięcej na-
iwności. Pełna apostrofów czy to do wiekowych 
drzew ponad głową, nieba, słońca, czy też ziemi 
pod stopami. Zainspirowana, jak przyznaje au-
torka, słowami wolterowskiego Kandyda, któ-
ry wobec spraw wielkiego świata powtarzał, iż 
winniśmy „uprawiać nasz ogródek”. Ruth Moody 
rzeknie, iż musimy pracować nad naszym ogro-
dem i uczynić nasz mały zakątek świata pięk-
nym, w każdy możliwy sposób.

Kto zasłucha się w muzyce z płyty „Garden”, 
sięgnie również po wydaną trzy lata później pły-
tę „These Wilder Things”. Miast zachwytu nad 
dobrodziejstwami obcowania z przyrodą, która 
bywa ucieczką, pozwala okiełznać emocje i na-
brać dystansu, otrzyma na otwarcie „Trouble and 
Woe” - bluesa ubranego w szatę ludowej pieśni 
z dziczy Appalachów. Bluesa, który zaskoczy. 
Skarga snuta przy wtórze dźwięku banjo i skrzy-
piec („Ten świat jest pełen kłopotów i nieszczęść. 
Dokądkolwiek pójdę, widzę tylko kłopoty. Będę 
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śpiewać o kłopotach, któ-
re znam”), w kolejnych 
wersach niespodziewanie 
zmienia się w wyzwa-
nie rzucone codzienno-
ści („Ten świat jest pełen 
smutku i łez. Napełnili 
nas smutkiem i stra-
chem. Będę śpiewać, aż 
moje oczy będą czyste”). 
Z każdą chwilą pieśń na-
biera tempa, zdaje się 
rozjaśniać w swej blueso-
wej szarości, aż po niosą-
ce nadzieję wersy: „Ten 
świat jest pełen obietnic 
i miłości. Obietnic nowego 
dnia bez ciemnych chmur 
nad głową. Wyśpiewam 
świat, o którym marzę”.

Napisałem o wyzwa-
niu rzuconemu światu, bo 
Ruth miast skryć się w za-
ciszu ogrodu postanawia 
zmierzyć się z własnymi 
obawami, strachem, nie-
pewnością. To wyzwanie 
spina klamrą całą płytę, 
bo nie sposób przejść 
obojętnie obok przejmu-
jącej finałowej ballady 
„These Wilder Things”. 
Intryguje opis stanu w jakim pozostajemy spęta-
ni przez własne lęki i obawy. Stanu, który Moody 
porównuje do braku przyrostu słojów w pniu 
drzewa. A więc zastój, swoisty duchowy letarg, 
z którego czas się wyzwolić. Stąd w piosence cy-
tat z wiersza irlandzkiego poety, księdza i filozofa 
Johna O’Donohue „„Nie będę już marnował serca 
na strach”. Kwestia, która jak przyznała sama ar-
tystka, wydaje się najważniejszą dla tej płyty. Nie 
bez powodu pośród swych autorskich piosenek 
Ruth umieściła własną akustyczną interpretację 
wielkiego przeboju Bruce Springsteena „Dancing 
in the Dark”, gdzie wyśpiewuje ów znaczący frag-
ment „Siedzisz tu i się starzejesz. To jakiś żart 
i to ja jestem jego przedmiotem. Strząsam ten 
świat ze swych ramion”, ale również powtarza za 
Bossem „Nie możesz wzniecać pożaru siedząc tu 
i płacząc nad złamanym sercem”.

Odnajdujemy na pły-
cie „These Wilder Things” 
również refleksję nad 
dwoistością świata. Jak 
mówi artystka „Chodzi 
także o miłość i stratę, 
światło i ciemność, radość 
i ból, siłę i wrażliwość… te 
dwoistości, które czynią 
życie tak bogatym, peł-
nym wyzwań i pięknym”.  
W istocie jednak to pio-
senki o miłości. Czasem 
minionej jak w „Make 
a Change” („Wieje i wy-
gląda na to, że pada. Robi 
się chłodniej a gęsi szy-
kują się do powrotu. Czas 
na zmianę”), czasem nie-
wyjawionej jak w „Trees 
for Skies” („Mam dla cie-
bie wielką miłość, większą 
niż kiedykolwiek mogłam 
o niej myśleć. Zda mi się, 
że wędrujące serce zna-
lazło swój dom. Żałuję, 
że nie mogę ci tego wy-
znać”), innym razem tej 
wyśnione, wyśpiewanej 
na zgoła nie etniczną nutę 
w „One and Only” („Myślę 
o tobie każdego dnia i to 

zbiera żniwo. Złowiłeś mnie, me ciało i duszę”). 
Dla mnie najbardziej przejmującym fragmen-
tem tej płyty jest mocno osadzona (za sprawą 
brzmień krzesanych przez John McCuskera i Mike 
McGoldricka) w irlandzkich brzmieniach ballada 
„Life is long”. Kadr niemal filmowy. Kobieta spa-
cerując pustą plażą w czas odpływu i wspomina-
jąca zmarłego ukochanego.

„Minął rok i wszystko się zmieniło
Twoja dusza powróciła tam skąd przybyła
Tylko ocean wciąż tak samo pobrzmiewa
I drzewa szepczą twoje imię
I szepczą słowa, które kiedyś mi powiedziałeś
„Mamy czas, miłość, życie jest długie”
Podążam więc ścieżką wspomnień”
O czym więc marzy dziewczyna, zapytamy raz 

jeszcze. Cóż, pewnie nie bez powodu Ruth śpie-
wa w „Nothing Without Love”: „jeśli miłość jest 
wszystkim, wówczas nic nie mamy bez miłości”.

Wigilijnym zwyczajem
Pana Stwórcę wszechrzeczy
Prosim, życząc też wzajem
Jeśli wiatr – tylko w plecy

Jeśli głębia – to wiary
Jeśli bezkres – nadziei
Sił na nasze zamiary
Serca co wszystko sklei

Woli by wznosić głowy
Mimo burzy a nadto
Marzeń tak kolorowych
Że o świcie nie blakną

Jeśli zaś nie podobna
Łaski, która dozwoli
Ufnie przyjmować co dnia
Wszystko co z Twojej woli

23 grudnia 2012 r.

WIGILIJNYM
ZWYCZAJEMADAM PRZYSTUPA
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Wszystko zaczęło się od bilardu 
i słoni. Grę polegającą na kie-

rowaniu kolorowych bil do łuz znajdujących się 
na obrzeżach pokrytego suknem stołu nie wy-
naleziono bynajmniej w spowitych papieroso-
wym dymem spelunkach Chicago, czy klubach 
londyńskich gentelmanów, ale prawdopodob-
nie na rycerskich dworach 
w dorzeczach Garonny, 
Sekwany, Rodanu 
i Loary. Gwoli ści-
słości w XIII stu-
leciu bilardowe 
kule początko-
wo kierowano 
nie do łuz, ale 
między specjal-
nie ustawione 
słupki. Kaprysy 
pogody sprawi-
ły, iż z ogrodów 
przeniesiono 
się do zam-
kowych i pa-
łacowych wnętrz. 
Boleśnie odczuły to parkiety, meble i inne ele-
menty wystroju. Cierpliwość królowej Karoliny 
Sabaudzkiej musiała być wystawiona na wielką 
próbę, jeśli w 1469 roku nadworny stolarz fran-
cuskiego dworu Henry de Vigne otrzymał od kró-
la Ludwika XI polecenie wykonania specjalnego 
stołu otoczonego bandami. 

Odtąd bile nie czyniły już tak wielkich szkód 
tocząc się po zielonym suknie, które dodatkowo 

wygłuszało towarzyszący im hałas. Początkowo 
wyrabiano je z twardego drewna lub z kamie-
nia. Ponoć od 1627 roku głównym materiałem 
służącym do ich produkcji była kość słoniowa. 
Skąd owa data? Moje dociekania spełzły na ni-

czym. Tego pamiętnego roku padła w Puszczy 
Jaktorowskiej ostatnia samica tura, 

ale nie był on zapewne prze-
łomowym w wykorzystaniu 
słoniowych kłów jako su-
rowca. Choć wiek XVII 
to czas, intensywnego 
handlu „białym złotem” 

z Wschodniej Afryki. 
Stało się ono 
bardzo poszu-
kiwanym su-
rowcem do wy-

robu rękojeści 
sztućców, za-
bawek, mebli, 
grzebieni, kla-

wiszy fortepia-
nu i interesujących 

nas kul bilardowych. Popyt na 
kość słoniową rósł z roku na rok, co nie pozo-
stawało bez wpływu na liczebność afrykańskich 
kolosów. Nie była to bynajmniej tylko zasługa 
Europejczyków. Import afrykańskiej kości sło-
niowej przez Indie sięgał u schyłki XIX stulecie 
1000 ton rocznie. Indie? Cóż, natura obdarzyła 
słonie indyjskie w kły mniej okazałe. Tym samym 
dała im większą szansę na to, iż nie podzielą 
losu słonia syryjskiego i północnoafrykańskiego, 
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Opowieść pięćdziesiąta

Okulach bilardowych, 
bawełnianym
fartuchu i serdelkach

londyńskich gentelmanów, ale prawdopodob-
nie na rycerskich dworach 
w dorzeczach Garonny, 
Sekwany, Rodanu 
i Loary. Gwoli ści-
słości w XIII stu-
leciu bilardowe 

Jaktorowskiej ostatnia samica tura, 
ale nie był on zapewne prze-

łomowym w wykorzystaniu 
słoniowych kłów jako su-
rowca. Choć wiek XVII 
to czas, intensywnego 
handlu „białym złotem” 

z Wschodniej Afryki. 

nu i interesujących 

których ciosy rozpalały wyobraźnię starożytnych, 
a których oglądać już dziś nie możemy.  

Zdaje się jednak, iż to nie troska o losy słoni, 
ale względy ekonomiczne (ceny kości słoniowej 
rosły, a z jednego kła wytoczyć można było po-
noć nie więcej niż osiem bil) sprawiły, iż w po-
łowie XIX stulecia producenci kul bilardowych 
poczęli rozglądać się za surowcową alternatywą. 
W roku 1863 Michael Phelan, uchodzący wówczas 
w Stanach Zjednoczonych za pierwszej wielkości 
gwiazdę gry w bilard, a jednocześnie wytwórca 
stołów bilardowych, ufundował nagrodę w wyso-
kości 10 000 dolarów, dla wynalazcy, który sku-
tecznie zmierzy się z tym problemem. Nagrodę 
niebagatelną, bo w przeliczeniu na dzisiejszą 
wartość pieniądza, oznacza do sumę dwudziesto-
krotnie wyższą. Sięgnąć po nią postanowił nowo-
jorczyk John Wesley Hyatt. Wspomagany przez 
swojego brata Izajasza Hyatta eksperymentował 
z substancją zwaną parkezyną - utwardzoną for-
mą nitrocelulozy, wynalezioną w 1862 roku przez 
Anglika Alexandra Parkesa. 

Stop! Stop, bo się pogubimy. Nim wrócimy 
do kul bilardowych zagłębmy się w historię che-
micznych eksperymentów. Oto w 1845 roku pra-
cujący na co dzień na uniwersytecie w Bazylei 
niemiecki profesor Christian F. Schönbein, wbrew 
zakazom swojej żony eksperymentuje w swoim 

domu na stole kuchennym. Jak się wydaje przez 
nieuwagę, a przypadek często bywa zaczy-
nem wynalazków, rozlewa na nim kwas azoto-
wy i kwas siarkowy. Chcąc zatrzeć ślady swych 
poczynań wyciera plamy powstałej mieszaniny 
bawełnianym fartuchem żony a następnie wie-
sza go nad kuchenką by wysechł. Ku jego zdzi-
wieniu materiał zapala się błyskawicznie i po 
chwili profesor Schönbein, już wie, że będzie 
musiał wytłumaczyć się ze zniknięcia fartucha. 
Jednocześnie jednak odkrywa związek chemicz-
ny zwany nitrocelulozą, który będzie używany 
jako główny składnik materiałów wybuchowych. 
Nitroceluloza o zawartości 10–12% azotu zwana 
będzie bawełną kolodionową, zaś ta o zawartości 
12–14% azotu – bawełną strzelniczą.

Nitroceluloza stanie się punktem wyjścia dla 
innych wynalazców, którzy na jej bazie poczną 
kompilować coraz to nowe substancje. Oto już rok 
później dwójka Francuzów Louis-Nicolas Ménard 
i Florès Domonte rozpuszcza nitrocelulozę w ete-
rze uzyskując kolodion, który za sprawą Anglika 
Frederica Scotta Archera zrewolucjonizuje foto-
grafi ę (tzw. metoda mokrej płyty kolodionowej). 
W tym momencie na naszej scenie pojawia się 
Alexander Parkes, inżynier metalurg, autor licz-
nych patentów, który zauważył, że po odparowa-
niu rozpuszczalnika z kolodionu fotografi cznego 
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otrzymał stałą pozostałość. Nazwał ją parkezyną 
i opatentował w 1862 roku jako impregnat do 
odzieży. To właśnie parkezyna uważane jest za 
pierwsze tworzywo sztuczne. Nieśmiałego pro-
toplastę tych wszystkich plastików będących na-
szym utrapieniem. Nieśmiałego, bo choć Parkes 
miał co do swego wynalazku śmiałe plany sta-
wiając we wschodnim Londynie wytwórnię par-
kezyny, za sprawą rosnących kosztów produk-
cji miast wzbogacić się, zbankrutował. Słowem 
parkezyna choć była pierwszym tworzywem, nie 
była produkowana na skalę przemysłową. 

Miało to się dopiero stać udziałem wynalaz-
ku Johna Wesleya Hyatta poszukującego nowego 
materiału na kule bilardowe. W tym celu eks-
perymentował ponoć z parkezyną, choć można 
również usłyszeć wersję o kolodionie rozlanym 
przypadkowo podczas opatrywania skaleczone-
go palca (kolodion zasklepiał ranę pokrywając ją 
na podobieństwo lakieru) na mieszaninę trocin, 
papieru i kleju, z których Hyatt próbował kształ-
tować kulę. Jakkolwiek się zdarzyło, końcowym 
efektem był celuloid. Tworzywo, które uratowa-
ło zapewne życie tysięcy słoni, choć historia nie 
wspomina czy John Wesley Hyatt otrzymał obie-
caną nagrodę. Podobno jednym z pierwszych, 
oprócz produkcji kul bilardowych, zastosowań 
celuloidu był wyrób protez dentystycznych. 
Dodajmy nietrafionym, bo protezy podczas pi-
cia gorących napojów łatwo się odkształcały 
a w ustach pozostawał trudny do zabicia smak 
kamfory stosowanej do zmiękczania celuloidu. 
Z czasem i kule bilardowe zaczęto wykonywać 
z innych trwalszych materiałów jak bakelit czy 
krystalit. Celuloid okazał się wyśmienitym mate-
riałem do produkcji mankietów, gorsów, kołnie-
rzyków, grzebieni oraz taśm filmowych.

Filmowa taśma z celuloidu wraz z rozwojem 
kina robiła zawrotną karierę, choć miała także 
swoje wady. Była łatwopalna. Płonęła bardzo 
szybko, jasnym płomieniem, któremu towarzy-
szyły olbrzymie ilości dymu. Za sprawę nieuwagi 
kinooperatorów płonęły taśmy filmowe, płonę-
ły kina. Jednym z najbardziej tragicznych zda-
rzeń był pożar kina objazdowego w Wielopolu 
Skrzyńskim w maju 1955 roku. Celuloidowe 
kadry komedii „Sprawa do załatwienia” zajęły 
się ponoć od niedopałka papierosa. W pożarze 
zginęło 58 osób, 20 było ciężko poparzonych. 
Z czasem łatwopalny nośnik zastąpiono mniej 
podatnym na działanie temperatury trójoctanem 

celulozy czy poliestrami, ale do dziś utarło się 
mówić o obrazach utrwalonych na celuloidzie. 

Owo pierwsze na przemysłową skalę produ-
kowane tworzywo sztuczne, było też zapewne, 
choć nie znalazłem na to dowodów, pierwszym 
poddawanym recyklingowi. Kiedy o tym my-
ślę, nieodparcie przypominam sobie szczególne 
okoliczności powtórnego wykorzystania celulo-
idu. Oto w okresie Polski Ludowej ścinki z mon-
tażowni wytwórni filmowych zasilały cierpiącą 
na braki surowcowe wytwórczość galanteryj-
ną. Zwykło się mawiać, iż zasilały produkcję… 
grzebieni. Bardzo często były to ścinki powsta-
łe w konsekwencji działań komunistycznej cen-
zury. Można więc rzec, iż niewinne grzebienie 
z ocenzurowanych filmów układały nie tylko pu-
kle włosów, ale i myśli nieuczesane Polaków. Jak 
wielka była skala tego procederu trudno ocenić. 
Możemy dziś zestawiać listy tzw. pułkowników, 
czyli filmów i programów, które za sprawę de-
cyzji cenzora miast iść do emisji wylądowały na 
magazynowych półkach (najdłużej, bo aż 48 
lat przeleżał tam spektakl „Lalki z łóżka nr 21” 
z Haliną Mikołajską w roli głównej – cenzurowany 
a później zapomniany, swoją spóźnioną premie-
rę miał w…2019 rok). Trudniej o listę wyciętych 
kadrów i scen. 

Oczywiście, fragmenty filmów zwykły trafiać 
do przysłowiowego kosza wielokrotnie częściej 
w wyniku samodzielnej decyzji reżysera. Darzący 
uwielbieniem film „Rejs” do dziś nie mogą daro-
wać Markowi Piwowskiemu, iż pierwotną, liczącą 
200 minut wersję filmu skrócił z własnej woli do 
65. Ścinki zapełniły ponoć dwa wiadra.

Mniej więcej do jednej czwartej długości okro-
jony zostałby również, lecz przez cenzurę, „Miś” 
Stanisława Barei. Na szczęście ocalił go krótki 
„karnawał Solidarności”, bo cenzura zażądała 
dokonania 32 zmian w filmie. Do usunięcia prze-
znaczone były m.in.: otwierająca film scena roz-
mowy milicjantów z kierowcą („A gdyby tu było 
nagle przedszkole w przyszłości?”), scena w ba-
rze mlecznym ze sztućcami przytwierdzonymi do 
stołu, sceny rozmów węglarzy o tradycji, scena 
zakupu mięsa w kiosku „Ruchu” czy wreszcie 
scena wiecu filmowców zwołanego po zniknię-
ciu słynnych parówek. Co ciekawe, jak można 
przeczytać w książce Macieja Łuczaka „Miś, czyli 
rzecz o Stanisławie Barei” na planie filmu rzeczy-
wiście zniknęły parówki. Mając w perspektywie 
nakręcenie sceny, w której reżyser Hochwander 

grany przez Krzysztofa Kowalewskiego prezentu-
je prezesowi Ochódzkiemu – w tej roli Stanisław 
Tym – „prawdziwe, parówki, w baraniej kiszce, 
z cielęciny”, ekipa nabyła w sklepie parówki. Te 
rzecz jasna były w foliowej powłoczce, która we-
dle reżysera w żaden sposób nie mogła imito-
wać baraniej kiszki. W tej sytuacji wystąpiono do 
Ministerstwa Handlu Wewnętrznego o… zgodę na 
kupno 40m jelita baraniego. Uzyskawszy zgodę 
potwierdzoną na piśmie „upolowano” w sklepie 
kiełbasę serdelową, zawierającą „aż” 15% mię-
sa, głównie zmielonych wymion i ścięgien woło-
wych. Zawartość serdelowej wrzucono do gara 
i zagotowano, po czym uzyskanym „farszem” 
wypełniono barani flak. Wydawało się, że pa-
rówki Hochwandera są już gotowe, ale po kilku 
godzinach poczęły zielenieć. Na szczęście, ktoś 
wpadł na pomysł, by zostawić je na noc w wywa-
rze z łupin cebuli. Wyglądały apetycznie o czym 
można się przekonać oglądają scenę w gabinecie 
prezesa Ochódzkiego. Scenę kręconą bez dubla, 
bo ktoś się na owe parówki połakomił. Może dla-
tego po latach ekipa kręcącą serial „Pograniczne 
w ogniu”, pomna na perypetie autorów „Misia”, 
zabezpieczała się spryskując wędliny na planie 
lakierem do włosów, co zwykł wspominać zmu-
szony do ich degustacji zgodnie ze scenariuszem 
Cezary Pazura. 

Ach ta chemia, chciało by się powiedzieć koń-
cząc jubileuszową opowieść. Jak zawsze w tym 
miejscu niczym warkocz splątaną. Od bilardo-
wych kul, poprzez perypetie bawełnianego fartu-
cha po ostatnią paróweczkę….

więcej felietonów

Adama Przystupy

można przeczytać

na stronie

www.kom-eko.pl

Adam
Przystupa

Autor Felietonów, Dyrektor ds. Środowiska i Relacji 
Zewnętrznych Kom-Eko, jest wnikliwym, pełnym hu-
moru obserwatorem rzeczywistości.

Kochający życie rodzinne, dużą i małą Ojczyznę, 
Człowiek o ogromnej kulturze osobistej, miłośnik histo-
rii, dobrej literatury i muzyki Knopflera, zaangażowany 
w działania ekologiczne w Lublinie.
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W tym roku obchodziliśmy setną roczni-
cę wojny polsko-bolszewickiej. Wydarzenia 
te rozgrywały się również na Lubelszczyźnie. 
Bitwy pod Komarowem, Cycowem czy obrona 
Zamościa wywarły niebagatelny wpływ na losy 
tej decydującej o odrodzeniu Państwa wojny. 
Brali w niej udział mieszkańcy naszego miasta 
i regionu często ponosząc największą ofi arę. Aby 
poznać bohaterów tamtych dni możemy udać 
się na cmentarz komunalny przy ulicy Lipowej 
i jego wojskową cześć od strony ulicy Białej. 
Spoczywają tam m. in. ochotnicy, uczniowie 
szkół lubelskich. Odnajdujemy grób Aleksandra 
Bielińskiego – rotmistrza 7. Pułku Ułanów pole-
głego 16 lipca 1920 r. pod Cycowem, na folwar-
ku w Turowoli. Piotra Osińskiego – kanoniera 9. 
Pułku Artylerii – ucznia Szkoły Handlowej, któ-
ry poległ zakuty bagnetami przez bolszewików 

w obronie Płocka. Bartosza Jankowskiego – uła-
na Szwadronu Przybocznego Naczelnego Wodza 
poległego 7 czerwca 1920 r. pod Pawołoczą koło 
Żytomierza (syn dr. Pawła Jankowskiego) i wielu, 
wielu innych.

Uwagę zwraca wojskowa mogiła 11-letniego 
harcerza Zbyszka Jasińskiego zmarłego w sierp-
niu 1920 r. Jaka była jego historia?

Jasińscy przyjeżdżają do Lublina w 1911 r. 
Doktor Wacław Jasiński – lekarz pediatra, obej-
muje wówczas posadę w ufundowanym przez ro-
dzinę Vetterów Szpitalu Dziecięcym przy obecnej 
ul. Staszica. W 1913 r. zostaje jego ordynato-
rem. Jest też aktywnym działaczem politycznym 
i społecznym. Od samego początku aktywnie 
wspiera rodzący się w Lublinie ruch skautow-
ski. Początkowo jest to organizacja konspiracyj-
na, od 1915 r. jest członkiem tajnej Komendy 
Skautowej. Organizuje wraz z dr Pawłem 
Jankowskim szkolenia sanitarne dla skau-
tów i harcerzy, której odbywają się w Szpitalu 
Dziecięcym, gdzie obaj pracują. W sierpniu 
1915 r., po wkroczeniu Austriaków do Lublina dr. 
Jasiński wchodzi w skład Wydziału Narodowego 
Lubelskiego – namiastki polskiej samorządności 
(prezesem Wydziału został dr. Jankowski).

Wychowany w tradycji patriotycznej mały 
Zbyszek chciał jak najszybciej zostać żołnie-
rzem. Rodzice sprawili mu mundurek i czapkę 
legionisty z orłem i medalionem z podobizną 
Piłsudskiego. W 1916 r., kiedy Piłsudski przeby-
wał w Lublinie, wizytował m.in. WNL. Na spotka-
nie dr. Jasiński zabrał syna aby zobaczył z bliska 
Komendanta. Tak opisała to wydarzenie Maria 
Papiewska – Jasiński stanął z nim z daleka i wska-
zał mu Komendanta. Ale Zbyszek nie poprzestał 
na zatrzymaniu się przy drzwiach,  podbiegł do 
Piłsudskiego i zaczął Mu się z bliska przyglądać. 
Rozbawiony tym Komendant przeprowadził z nim 
taki mniej więcej dialog: 

JP: - „Jakże się nazywasz?”
ZJ: - „Zbyszek Jasiński.”
JP: - „A ja jestem Józef Piłsudski.”
ZJ: - „Ja wiem bo mam Piłsudskiego na 

czapce.”
JP: - „A wyobraź sobie, że ja Jasińskiego jesz-

cze nie mam.”
Po tym spotkaniu mały Zbyszek czuł się peł-

noprawnym żołnierzem Komendanta. 
Kiedy tylko wiek mu na to pozwolił – wstą-

pił do skautów, a potem do harcerstwa, nosząc 
już formalnie upragniony mundur. Przyszedł rok 
1920. Wakacje spędzał u rodziny w Zwierzyńcu. 

Tam próbował z kolegą dostać się na ochotni-
ka do wojska. Motywował swoją prośbę pomi-
mo młodego wieku – „mogę się przydać, choćby 
do obierania kartofl i”. W lipcu nastąpiła mobili-
zacja harcerzy. Starsi poszli na front, młodsi do 
Harcerskiego Batalionu Wartowniczego, zuchy 
i „biszkopty” do służby pomocniczej, prowadze-
nia kuchni i jako gońcy. 

Zbyszek całymi dniami pełnił służbę gońca 
– rowerzysty. Odznaczał się nadzwyczajną su-
miennością i zapałem. Spełniał otrzymane roz-
kazy trwając na posterunku od 6 rano. 

Zaniedbał skaleczenie nogi, nikomu o tym nie 
mówiąc, wdało się zakażenie. Po kilku dniach 
pobytu w szpitalu zmarł 21 lipca. Przeczuwając 
zbliżającą się śmierć, wyraził pragnienie aby zo-
stać pochowanym na cmentarzu wojskowym, 
wśród żołnierzy.  

Płytę jego nagrobka zdobi epitafi um ułożone 
przez jego babcię, Helenę Jaroszewiczową: „Śpij 
cicho synku Nasz pod zimnym śmierci głazem, 
aż Bóg nas złączy znów, wszechmocnym swym 
rozkazem.”

Matka Zbyszka nie mogła przeboleć śmierci 
ukochanego syna, całe dnie spędzała przy jego 
grobie. Niedługo potem rodzice wraz z córką 
opuścili Lublin. Dr. Jasiński został wykładowcą 
na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. Ich 
mogiła znajduje się na Wileńskiej Rossie.

Lubelskie
Orlątko

„Pozazdrośćmy martwemu orlęciu
Młodej śmierci w dniach lotu i chwały,
Śmierci, która jak piorun uderza,
Godnej orła i godnej rycerza.”
                           Antoni Bogusławski

GRZEGORZ SZTAL

Zbyszek Jasiński, ur. 1909 r., zm. 1920 r.

dr Wacław Jasiński, 1919 r.,
w latach 1919-1920 ordynator

Szpitala Wojskowego
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SPOŚRÓD NUT WYSORTOWANE     ADAM PRZYSTUPA

Przyszła jesień. Pora 
roku, która szcze-

gólnie sprzyja poetom. Jednym 
paletą barw pomysł poddaje, 
innych nastrojem darzy. Dni 
krótsze, chmurne, chłodem 
i wiatrem podszyte, tęsknica do 
piersi się zakrada, więc i pisać 
łatwiej. Sypią się tedy smutne 
piosenki niczym pożółkłe liście, 
tylko ulgi dla duszy nie niosą. 
Siłą rzeczy szukamy innego le-
karstwa, które wiosny docze-
kać pozwoli. Szukamy, bo czu-
jemy się po trosze jak bohater 
piosenki z Kabaretu Starszych 
Panów:

„Gdy październik 
wraz z ciepłą bielizną 
zsyła smutek na ciebie 
doroczny –  
o, samotny jesienny 
mężczyzno, 
pustym wzrokiem do-
koła znów toczysz.”

Bohaterowi swojej piosenki 
proponował Jeremi Przybora 
ciepłą wdówkę na zimę, co 
nie wydaje się rozwiązaniem 

uniwersalnym. Bliższa nam 
wszystkim zda się… „Herbatka”

„O, jakżeś bliska 
chwilko, 
jesienne pachną kwia-
ty 
a my pragniemy tylko 
już tylko tej herbaty 
za oknem deszczyk 
sypnął - 
arrivederci lato 
gdy wtem drzwi cicho 
skrzypną 
i witaj nam, herbato”

O tak, łyk bursztynowego 
płynu, który ciepłem rozlewa 
się po wnętrzu, który ogrzewa 
dłonie tulące pełny kubek, wy-
daje się dobrym rozwiązaniem. 
Choć… zasłuchawszy się w pio-
senki spółki autorskiej Przybora 
– Wasowski myślałem, iż lada 
chwila zaserwują nam alter-
natywę w postaci…. czekola-
dy. Na próżno. Być może to 
przypadek, a być może spra-
wa przesytu. Stefan Przybora, 

ojciec Jeremiego był w okresie 
międzywojennym właścicielem 
¾ udziałów w spółce „Lourse 
i Comp.”, która przez ponad 
120 lat rzemieślniczą rzetel-
ność w dziedzinie cukiernictwa 
i produkcji czekolady wznosi-
ła na poziom sztuki. Czerpała 
przy tym zarówno ze szwajcar-
skiej solidności swego założy-
ciela Laurentego (Wawrzyńca) 
Lourse, który do Warszawy 
przybył w roku 1820, jak i naj-
lepszych wzorów francuskich 
i włoskich. Do specjalności 
firmy, którą kierował Stefan 
Przybora należały oprócz wy-
robów czekoladowych ciasta 
półfrancuskie, rogaliki z masą 
migdałową, święconki marce-
panowe, sękacze, drożdżowe 
briosze, lody oraz rzecz jasna 
napoleonki z francuskiego cia-
sta, których autorstwo przy-
pisywane jest założycielowi 
firmy. Kres firmie cukierniczej 
„Lourse” położył rok 1944. 
Jeremi nie poszedł w ślady ojca, 
ale rzec można, iż w niezwykły, 
przewrotnie rzec można w wy-
trawny sposób osładzał roda-
kom szarą rzeczywistość PRL-u. 
Być może wspomniana w innej 
piosence kawiarenka „Sułtan”, 

Na jesienny 
smuteczek

gdzie snujący pajęczynkę, odu-
rzony zapachem żółtej róży pa-
jączek, który omal nie wpadł 
do kremu jest dalekim echem 
cukierni jego ojca na rogu 
Krakowskiego Przedmieścia 
i Ossolińskich, w gmachu 
Hotelu Europejskiego. 

Nic to. Nim Jeremi Przybora 
wraz z Jerzym Wasowskim 
przeobrazili się w nieśmiertel-
ny duet „starszych panów”, do 
skosztowania czekolady zachę-
cała Natasza Zylska – gwiazda 
tamtych lat, kojarzona z takimi 
piosenkami jak nieśmiertel-
ne „Kasztany”, „Mexicana” czy 
„Kobieta i mężczyzna”.

 „Czeko, czeko, czekolada, 
Kup pan żonie ślicz-
nej, a będzie bardzo rada! 
Czeko, czeko, czekolada 
Chce osłodzić Wasze dni!” 

Niezwykle popularna 
w 1957 roku piosenka, była ro-
dzimą wersją przeboju „Hotta 
Chocolatta” amerykańskiego 
duetu wokalnego The DeJohn 
Sisters. Polski tekst do kom-
pozycji Vica Mizzy (zasłynął 
przede wszystkim tytułowym 
utworem do filmu „Rodzina 
Adamsów”) napisała Ola 
Obarska. Tekst z lekka prowo-
kacyjny, bo w roku 1957, jak 
i w latach następnych, czeko-
lada, choć obecna na półkach 
sklepowych, ze względu na swą 
cenę nie należała do produktów 
ogólnodostępnych.

Zgoła inną, delikatną 
i zmyślną prowokację przygo-
towała wiele lat później Basia 
Stępniak-Wilk. Wyśpiewana 
w duecie z Grzegorzem 
Turnauem „Bombonierka” 
(z płyty „Słodka chwila zmian” 
z roku 2006) zachwyca brawu-
rową kompozycją Aleksandra 
Brzezińskiego, ale przede 

wszystkim znakomitym, in-
teligentnym tekstem, które-
go zapewne nie powstydził-
by się wspomniany tu Jeremi 
Przybora. 

„Choć papierków po 
cukierkach
Tu i ówdzie ślad
Marzy ci się 
bombonierka
Taka jak ja
Niby nic, a jednak 
zerkasz
Jak się dostać do 
pudełka
Odkryć tajemnicę 
słodką
Delikatnie zdjąć 
złotko”

Flirt wisi tu w rozedrga-
nym powietrzu, choć bohater-
ka z dystansem spogląda na 
zabiegi adoratora. Czulej na 
czekoladowych damsko-mę-
skich nutach zda się wygrywać 
Tomasz Szwed. „Jesteś moją 
czekoladą” to piękna wyznanie, 
piękne podziękowanie, w któ-
rym prawdziwa słodycz, jest 
remedium na stany poważniej-
sze niźli jesienne chandra.

„Potrzeba mi słody-
czy, potrzeba mi
na chwile pełne gnie-
wu, na łzawe dni
na wszystko to, co wo-
kół dławi mnie
i na mój święty spokój, 

pamiętam, że:
Jesteś moją czekoladą 
z orzechami
pod dotykiem taka 
gładka jak aksamit
czasem gorzka- gdy 
się zmieniasz
w twardy orzech do 
zgryzienia.
Jesteś moja czekoladą 
pełno mleczną
jak powietrze i jak 
woda tak konieczną
kiedy jesteś, jesteś 
obok
kiedy blisko obok sie-
bie ciebie mam.”

Bo też przypisać można 
czekoladzie wiele istotnych 
przymiotów. Sprzyja wydzie-
laniu endorfin, dodaje ener-
gii, obniża ryzyka wystąpienia 
chorób układu krążenia, pod-
nosi sprawność intelektual-
ną, spośród wszystkich słody-
czy najmniej szkodzi zębom. 
W potrzebie rzec zawsze moż-
na, iż zawarty w niej magnez 
zapobiega skurczom mięśni, 
które zdarzyć się mogą każ-
demu. Czekolada ma wszak-
że jeden jedyny mankament. 
Niepostrzeżenie zwęża nasze 
ubrania. 
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Stres nasz codzienny.
Czy słyszeliście o technostresie? To pojęcie, któ-
re ukuto w latach osiemdziesiątych ubiegłego 
stulecia, by nazwać negatywny efekt obcowa-
nia ludzi z nowymi technologiami. Wdrażamy je 
by ułatwić sobie życia, ale nie zawsze potrafi my 
z nich racjonalnie korzystać. Za ich sprawą nie-
ustannie jesteśmy atakowani nowymi porcjami 
informacji, na które czujemy się w obowiązku 
reagować. Żyjemy w ciągłym „niedoczasie”, an-
gażując się w nawykowe wykonywanie wielu za-
dań jednocześnie. Ograniczamy czas na analizę 
i kreatywne myślenie. Niepostrzeżenie dla nas 
samych uzależniamy się od tych stanów. Mamy 
poczucie stałej potrzeby łączności z siecią inter-
netową. Natrętnie, czy jak chcą inni kompulsyw-
nie, sprawdzamy telefon komórkowy. 
Technostres staje się problemem społecznym, 
którego nie powinniśmy lekceważyć. Niesie on 
ze sobą negatywne skutki zarówno dla zdro-
wia naszego ciała jak i psychiki. Od bólów gło-
wy czy szyi, zmęczenia oczu, po stany lękowe, 
bezsenność, frustrację, drażliwość czy utratę 

temperamentu. Z dawien dawna zauważono to 
już w Japonii obserwując wzrost liczby zachoro-
wań na nowotwory i choroby cywilizacyjne (np. 
choroby serca, cukrzycę, nadciśnienie i choroby 
naczyń mózgowych). Jednocześnie wg danych 
Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Opieki Społecznej 
Japonii sukcesywnie rośnie odsetek osób nie ra-
dzących sobie ze stresem, który w 1982r. wy-
nosił 50%, w roku 2007 – 58% a w 2012 roku 
już 60,9%. Nie można też zapominać o zjawisku 
zwanym karōshi, czyli nagłych zgonów z powo-
du przepracowania  i stresu, oraz wysokiej liczby 
samobójstw (wysokiej, choć wg danych  WHO 
w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców niższej 
niż w Polsce). 
Szukając skutecznego antidotum mieszkańcy 
Japonii zwrócili się ku przyrodzie. Jest w tym 
logika, bo choć dziś ponad połowa ludzkości 
mieszka w miastach, a wedle prognoz w 2050 
roku bytować w nich będzie 2/3 mieszkańców 
naszego globu, to jednak niezliczone pokolenia 
naszych praprzodków większość czasu strawiły 
w sąsiedztwie natury. W oczywisty sposób nasze 

funkcje fi zjologiczne dostosowane są do takiego 
właśnie otoczenia. Cisza, czyste, świeże powie-
trze, zapach drzew, światło słoneczne przenika-
jące przez ich korony, dają poczucie komfortu, 
łagodzą stres i zmartwienia, relaksują. 
Leśne antidotum.
To właśnie lasy, które stanowią 67% powierzchni 
Japonii stały się punktem wyjścia dla zainicjowa-
nego w 1982 roku przez Japońską Agencję Leśną 
programu zdrowotnego określanego jako shinrin
-yoku. W języku kraju kwitnącej wiśni „shinrin” 
oznacza „las”, a „youk” oznacza kąpiel, stąd owo 
wyrażenie zwykło się tłumaczyć jako leśną ką-
piel. Nie chodzi tu jednak o orzeźwiającą kąpiel 
w leśnym strumieniu, ale swoistą kąpiel zmy-
słów. Zamysł kontemplowania podczas leśnych 
spacerów natury za pośrednictwem:
• wzroku – karmimy oczy leśnymi krajobraza-

mi, dobroczynną dla nich zielenią;
• dotyku – poznajemy dłońmi i stopami faktu-

ry pni drzew, liści, mchu, traw;
• słuchu – odbieramy dźwięki lasu, śpiew pta-

ków, wiatr szeleszczący w liściach drzew;
• zapachu – chłoniemy leśne zapachy drzew 

i kwiatów; 
• smaku – możemy karmić się owocami 

lasu, ale też smakiem świeżego, leśnego 
powietrza.

W Japonii, oraz w innych krajach, w których po-
dejmowana jest idea leśnych kąpieli, tworzy się 
dziś ośrodki terapeutyczne oferujące weekendo-
we, lub dłuższe, wielodniowe kuracje zdrowotne. 
Ich głównym punktem są spokojne leśne spacery 
po specjalnie wytyczonych szlakach wyposażo-
nych w toalety oraz miejsca odpoczynku. Szlaki 
lokalizuje się na ternach parków, lasów, ogrodów 
botanicznych oraz arboretów. Miejsca, w których 
człowiek mimowolnie wtapia się w rytm natury, 
której jest cząstką. 
Spaceruj, odpoczywaj, kontempluj.
Opierając się m.in. na wskazówkach dr Qing 
Li z Nippon Medical School w Tokio, który kie-
rował Japońskim Stowarzyszeniem Medycyny 
Leśnej, przytoczmy kilka porad związanych 
z shinrin-yoku:
• jeśli chcesz się zrelaksować i złagodzić stres, 

zalecana byłaby jednodniowa wycieczka do 
zalesionego parku w pobliżu twojego domu;

• jeśli chcesz zwiększyć swoją odporność zale-
cany jest dwu-trzydniowy pobyt wypełniony 
spacerami;

• jeśli możesz poświęcić na leśną kąpiel cały 
dzień, zatrzymaj się w lesie przez około 4 
godziny spacerując na dystansie 5 km. Jeśli 
masz tylko pół dnia, zatrzymaj się w lesie 
na około 2 godziny  przemierzając około 
2,5 km. Jak widać kąpiel leśną cechuje brak 
pośpiechu;

• na czas leśnej kąpieli rozstań się z telefonem 
i innymi akcesoriami elektronicznymi;

• będąc w grupie ogranicz rozmowy, w kontak-
cie z naturą staraj się angażować wszystkie 
zmysły;

• planuj leśną kąpiel w oparciu o swoje zdol-
ności fi zyczne;

• odpocznij, gdy poczujesz się zmęczony;
• gdy czujesz pragnienie pij wodę lub herbatę;
• znajdź miejsce, które lubisz, a następnie 

usiądź na chwilę i ciesz się otoczeniem;
• jeżeli to możliwe skorzystaj po leśnym spa-

cerze z kąpieli w gorącym źródle.
Mit czy prawda?
Rzec można, iż instynktownie odczytujemy do-
broczynny wpływ leśnych kąpieli na samopoczu-
cie. Choć w Polsce nie praktykujemy ich w taki 
sposób jak w Japonii, zwróćmy uwagę na to, jak 
wiele osób ceni sobie spacery na łonie natury, czy 
choćby wyprawy na grzybobranie. Japończycy 
postanowili przebadać owo zagadnienie w spo-
sób naukowy. Efekty fi zjologiczne shinrin-yoku 
badano obserwując m.in. zmiany stężenia kor-
tyzolu, skurczowego i rozkurczowego ciśnie-
nie krwi, tętna i zmienność rytmu serca (HRV). 
Reakcję psychologiczną badanych mierzono przy 
użyciu profi lu stanów nastroju (POMS), który 
mierzy sześć różnych wymiarów wahań nastroju 
w zadanym okresie. 
Otrzymana wyniki wskazują, iż kąpiele leśne są 
niezwykłym działaniem profi laktycznym i obiecu-
jącą receptą na wiele schorzeń:
• oglądanie krajobrazów leśnych i chodzenie 

w warunkach leśnych prowadzi do niższych 
stężeń kortyzolu, niższej częstości tętna, 
niższego ciśnienia krwi, poprawy parame-
trów analizy częstotliwościowej zmienno-
ści rytmu serca (HF HRF i LF/HF) co może 
mieć znaczenie w profi laktyce chorób 
sercowo-naczyniowych;

• w badaniach porównawczych zaobserwo-
wano, iż w porównaniu do środowisk miej-
skich, pobyt w lesie był związany z niższym 
(o 15,8%) poziomem kortyzolu w ślinie.  

Japońskie
leśne kąpiele

Spaceruj, odpoczywaj, kontempluj.

ADAM PRZYSTUPA
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Kortyzol jest hormonem steroidowym pro-
dukowanym w warstwie pasmowatej kory 
nadnerczy. Jego głównym zadaniem jest 
zwiększanie stężenia glukozy we krwi w sy-
tuacjach stresowych

• zmniejszenie pod wpływem shinrin-yoku 
hormonów stresu sugeruje, że kąpiele leśne 
mogą mieć profilaktyczny wpływ na choroby 
związane ze stylem życia, które stres może 
wywołać lub zaostrzyć (m.in. nowotwory, 
nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwien-
ne serca, wrzody przewodu pokarmowego);

• u osób poddanym badaniami w środowisku 
leśnym, w porównaniu do pomiarów kontro-
lnych wykonanych w ciągu dni roboczych, 
w miejscach pracy, odnotowano zwiększe-
nie ilości białek przeciwnowotworowych 
(perforyna, granzymy i granulizyna) oraz 
zwiększoną liczbę i aktywność komórek NK. 
Komórki NK są komórkami odpornościowy-
mi i odgrywają ważną rolę w obronie przed 
bakteriami, wirusami i nowotworami. Osoby 
z wyższą aktywnością NK wykazały mniejszą 
częstość występowania nowotworów, pod-
czas gdy osoby z niższą aktywnością NK wy-
kazały większą częstość występowania no-
wotworów, co wskazuje na znaczenie funkcji 
komórek NK w profilaktyce raka.

• w związku z obserwowanym spadkiem pozio-
mu glukozy we krwi u pacjentów praktyku-
jących „kąpiele leśne”, w Japonii są one sto-
sowane są jako forma wspomagania leczenie 
cukrzycy typu II;

• przebywanie w lesie prowadzi do zwiększe-
nia odporności organizmu poprzez kontakt 
z fitocydami. Są to naturalne olejki eterycz-
ne i związki aromatyczne uwalniane z drzew, 
zwane czasem roślinnymi antybiotykami, 
charakteryzujące się działaniem antybakte-
ryjnym i grzybobójczym, a niekiedy także 
przeciwwirusowym;

• badania psychologiczne profilem POMS wy-
kazały, że środowiska leśne mogą złagodzić 
ludzkie napięcie psychiczne, depresję, gniew 
i zmęczenie. Ponadto z punktu widzenia teo-
rii odbudowywania uwagi (ART) nasza kon-
centracja i skupienie, których zasoby ulegają 
wyczerpaniu poprzez nadmierną ilość roz-
praszających bodźców i wykonywanych za-
dań, mogą być przywrócone po długotrwałej 
ekspozycji na środowisko naturalne.

Badania naukowe nad wpływem „kąpieli le-
śnych” na człowieka wciąż trwają, ale co istotne 
nie stwierdzono, by wywoływały skutki uboczne. 
Poza alergią nie istnieją żadne przeciwskazania 
do ich stosowania. Leśny mikroklimat wspomaga 
naszą aktywność fizyczną i powoduje odprężenie 
organizmu. Las czasowo izoluje nas od świata 
codziennych zajęć oraz tematów oczekujących 
na decyzję. Pewnie od nich nie uciekniemy, ale 
chwilowe zanurzenie się w naturze, być może 
pozwoli nabrać dystansu i właściwie ocenić pro-
porcje stojących przed nami problemów. 
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Książka niezwykła, książka obrosła legendą. Książka, której niewielki, ledwie 20 tysięczny nakład 
rozszedł się w momencie premiery natychmiast, choć jej autor miał wówczas na koncie ledwie jeden 
tomik opowiadań. Książka, która osiągała na czarnym rynku ceny zawrotne. Książka, której sukces 
był zaskoczeniem, dla samego autora, który w jednym z wywiadów wspominał: „Pamiętam, jak na-
tknąłem się na ogromny ogonek, myślałem, że po masło, ale była tam księgarnia. Spytałem ostat-
niego faceta, co tu dają, a on mówi, że Złego. „Jeden egzemplarz na ryło”. To były piękne rzeczy”.

Powieść, która podzieliła krytyków, a czasem ich samych pozostawiała w wewnętrznym rozdarciu. 
Jarosław Iwaszkiewicz nazwał „Złego” złośliwie „nową „Trędowatą”. Maria Dąbrowska dla jej lektury 
zarywała noce. Krygując się przed sobą pisała w swoim dzienniku „Czułam, że sobie szkodzę, a jed-
nak czytałam”. Zachwycał się nią Tadeusz Konwicki pisząc „Sięgnąłem po egzemplarz zaczytany już 
do ostatka i nie wypuściłem go z ręki przez dzień i noc, póki nie skończyłem lektury. Co tu kryć, 
padłem do tyłu z zachwytu”. Witold Gombrowicz widząc w „Złym” kontynuację romantycznej poezji 
odnotował „Powieść kryminalna, romans brukowy? Ależ tak i gorzej nawet: romans z bruku zrujno-
wanego, z ruin i rozdołów. A jednak to lśni, tryska, brzmi i śpiewa.”. Na przekór zakochanemu w jego 
twórczości Andrzejowi Kijowskiemu, który beształ powieść Tyrmanda „Tyrmand tworzy język lite-
racki wyrostków. Jest ich Kochanowskim. Jest ich Balzakiem. Opisał ich życie (myślę także o Złym). 
Przedmiotem refleksji uczynił ich gest, strój, mimikę. Lecz jednocześnie wydrążył ich psychikę, wy-
powiedział ich namiętności, postawił ich przed problemem zła i dobra, nauczył ich moralnego para-
doksu. Jest więc ich Dostojewskim. Jest naprawdę wielkim pisarzem. Dla gówniarzy.”

Jestem tedy takim czytelniczym gówniarzem i po wielokroć wracam do „Złego”. Poddaje się wie-
lowątkowej opowieści o odradzającej się z gruzów Warszawie, o tajemniczym obrońcy, który broni 
jej mieszkańców pozostawionych samym sobie, wobec rozpasania chuliganerii, o winie i odkupie-
niu. Nie patrzę nań jako na kryminał czy romans, jak chcieliby pastwiący się nad literaturą krytycy. 
Przychyliłbym się raczej ku tym, którzy zwą „Złego” warszawską, plebejską epopeją niosącą etos 
przyzwoitości. 

Tyrmand mistrzowsko żongluje słowem, buduje zaskakująca acz celne porównania, barwnie, 
z lekka idealizując a jednocześnie z topograficzną dokładnością, opisuje stolicę. Błyskotliwie buduje 
dialogi, zwłaszcza wtedy, kiedy opowiada o uczuciach, gdy jednocześnie trąca struny tkliwości i ironii, 
czułości i sarkazmu. Bawi się formą. Raz to nadając swym bohaterom nazwiska oddające ich osobo-
wość, innym razem drwiąc ich ustami z literackiej konwencji „Ciekawe — pomyślał — że wielka mi-
styfikacja literatury kryminalnej polega na braku luk w potoku wypadków. W powieściach tych dzieje 
się zawsze coś, co wypływa z żelazną logiką strumienia zdarzeń. Tymczasem prawdziwe życie pełne 
jest luk, w których się nic nie dzieje”. 

Zachwycam się „Złym” nie do końca go pojmując. Bo przecież patrzę z oddali, a Tyrmand dedyko-
wał go wprost swemu rodzinnemu miastu, Warszawie. Z pokorą chylę głowę, przed powtarzającymi 
się zgoła poetyckimi apostrofami (wśród nich moja ulubiona do bram warszawskich), które innym 
zdadzą się dziwne czy pretensjonalne. Znać w nich Tyrmanda, wnikliwego obserwatora i mistrza 
słowa. Dzięki nim odkrywamy to miasto, tak jak jego bohaterowie powieści - emocjonalnie, ale 
i zmysłowo.

Przekonajcie się o tym sięgając po „Złego”. Zwłaszcza, iż 2020 rok, to rok Leopolda Tyrmanda, 
100 rocznica jego urodzin i 35 rocznica jego śmierci.

Warto przeczytać
Leopold Tyrmand   

„Zły” 

Wydawnictwo MG. 2015.

RECENZJA   ADAM PRZYSTUPA
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Zapożyczenia językowe to efekt przenikania 
elementów danego języka do innego. Są one 
związane z przenikaniem się elementów kultu-
rowych różnych państw, ich kontaktów handlo-
wych, dyplomatycznych czy też prowadzonych 
wzajem wojen. Mając na względzie, iż najpo-
pularniejszym obecnie językiem na świecie jest 
język angielski, nie powinny dziwić po-
jawiające się w polszczyźnie wy-
razy czy zwroty zaczerpnięte 
z mowy Albionu (np. mecz, 
komputer, budżet). W śre-
dniowieczu mieliśmy do 
czynienia z modą na 
latynizmy (czyli słowa 
zaczerpnięte z łaci-
ny) czy germanizmy 
(np. burmistrz) zwią-
zane ze zjawiskiem 
ówczesnego niemiec-
kiego osadnictwa i lo-
kowania polskim miast na 
prawie niemieckim. Złoty 
wiek Rzeczpospolitej Obojga 
Narodów wniósł do naszego ję-
zyka m.in.  rusycyzmy, lituanizmy czy 
nawet turcyzmy (np. jar, buzdygan, jasyr), zaś 
przed zgoła dwustu laty swój czas miały galicy-
zmy, czyli słowa przenikające z obcych języków 
nie przez Galicję, ale z języka narodu wywodzą-
cego się od starożytnych Galów, czyli Francuzów. 

Myliłby się ten, kto by sądził, iż owa wędrówka 
słów tylko w jednym przebiega kierunku. Język 
polski również bywał atrakcyjny dla naszych bliż-
szych i dalszych sąsiadów, stąd czasem słysząc 
obcą mowę wyłuskujemy zda się znajome frazy 

czy słowa. Najwięcej polonizmów odnajdziemy 
rzecz jasna w językach słowiańskich. W języku 
ukraińskim nasza uwagę przykuje np. cikawyj 
(ciekawy), wybytnyj (wybitny) czy pereszkoda 
(przeszkoda). U Czechów odnajdziemy np. do-
stup (dostęp), samouk (samouk), příroda (przy-
roda) czy povšechný (powszechny). Za poloni-

zmy białoruscy lingwiści uznali m.in. takie 
wyrazy jak babacháty (brzuchaty), 

gałénzia (gałąź), káŭka (kawka), 
pajenczýna (pajęczyna) czy 

skaŭrónak (skowronek).
Wielowiekowe współ-

istnienie Polaków 
i Żydów pozostawiło 
swój ślad w języku ji-
dysz tj. języku Żydów 
aszkenazyjskich, któ-
ry co prawda ukształ-
tował się w X stuleciu 

w wyniku językowej fuzji 
hebrajsko-germańsko-ro-

mańskiej, ale od czasu wiel-
kiej migracji z XII i XIII wieku 

na ziemie polskie czerpał również 
z języków słowiańskich. 700 latach są-

siedztwa, w czasie których obie społeczności ni-
gdy nie zostały ściśle rozdzielone sprawił, iż nie 
sposób znaleźć innego języka spoza rodziny ję-
zyków bałto-słowiańskich, w którym wpływy pol-
szczyzny byłyby tak silne. Inna sprawa, iż dziś 
nie możemy się już o tym osobiście przekonać. 
Wybitny badacz tego zagadnienia M. Weinreich, 
za typowe polonizmy uznawał takie wyrazy w ję-
zyku jidysz jak np. vonces (wąsy), blote (błoto), 
txojr (tchórz) czy korž (kurz). 

KWARKI,
ŚWIERKI
I OGÓRKI
ADAM PRZYSTUPA

Wpływ języka polskiego zaobserwować mo-
żemy również w języku niemieckim. Ucząc się 
mowy naszych zachodnich sąsiadów warto zwró-
cić uwagę na takie wyrazy jak Grenze pochodzące 
wprost od polskiego słowa granica, pośpieszające 
zawołanie „Dalli, dalli!” pochodzące od naszego 
„dalej, dalej” czy zaczerpnięte z języka polskie-
go nazwy zwierząt takie jak Stieglitz (szczygieł), 
Zeisig (czyżyk) i Peitzker (piskorz). Niemieckie 
Säbel, to rzecz jasna polska szabla, ale tę sami 
zaczerpnęliśmy z języka węgierskiego. 

Słowa bowiem lubią wędrować. Czasem nie 
sposób jednoznacznie określić ich pochodze-
nia, czasem potrafi ą zagnieździć się w mowie 
danej nacji przebywszy bardzo długą i zawiłą 
drogę. Przykładem niech będzie angielskie sło-
wo gherkin oznaczające korniszona, czyli mały 
ogórek gruntowy poddany marynowaniu w za-
lewie octowej. Do Anglii trafi ło w XVIII stuleciu 
z Niderlandów, gdzie znane było jako gurken, 
tam zaś trafi ło z Niemiec. Niemiecki Gurke, zaś 
to oczywiście polski ogórek. Tyle tylko, iż polski 
ogórek też jest zapożyczeniem. Jego źródeł lin-
gwiści dopatrują się w średniowiecznym greckim 
słowie angourion. 

Jednym z ciekawszych polonizmów w języku 
angielskim jest słowo spruce oznaczające świerk. 
Na pozór trudno dopatrzyć się w nich wspólnego 
rdzenia. Na pozór, bo w tym wypadku nie mamy 
do czynienie z brzmieniowym podobieństwem 
obu wyrazów. Angielski wyraz spruce pocho-
dzi najprawdopodobniej od polskiego wyraże-
nia „z Prus”, określającego pochodzenie spro-
wadzanego z polskich Prus Królewskich drewna 
służącego na Wyspach Brytyjskich do budowy 
statków. Smukłe i wysoki świerki płynące do 
Anglii z Elbląga (jak również len na żagle i wyso-
kiej jakości dziegieć do uszczelniania pokładów 
i impregnacji żagli) pomogły zbudować królowej 
Elżbiecie I swą morską potęgę. Napisałem naj-
prawdopodobniej, bo niektórzy jako na źródło-
słów wskazują starofrancuski wyraz Pruce ozna-
czający Prusy. 

Przypomina to spory o pochodzenie niezwy-
kle popularnego na całym świecie słowa vodka, 
które w języku angielskim po raz pierwszy poja-
wiło się u progu XIX stulecia. W języku polskim 
wódka pojawiła się w roku w 1405 w kronikach 
sądu ziemskiego w Sandomierzu w dokumencie 
o zakupie ziemi spisanym w języku łacińskim 
z użyciem języka staropolskiego, tyle tylko, że 

w znaczeniu zbiornika wodnego. W latach trzy-
dziestych XVI stulecia wódka pojawia się w źró-
dłach polskich i rosyjskich jako określenie leczni-
czych specyfi ków na bazie alkoholu. Dopiero sto 
lat później polski wyraz wódka pocznie powoli 
wypierać określenie gorzałka stosowane dla trun-
ków pitych w celach bynajmniej nie leczniczych. 
Tak na marginesie, źródeł słowa gorzałka nie na-
leży szukać w gorzkim smaku napoju, ale jego 
mocy. Gorzałka to gorzała woda, woda palna, 
płonąca. Stąd już tylko krok do wody ognistej…

Najbardziej fascynująca wydaje się histo-
ria angielskiego słowa kwark. Oto w 1964 roku 
dwójka amerykańskich fi zyków Murray Gell-
Mann i George Zweig niezależnie od siebie wy-
sunęła teorię istnienia trzech elementarnych 
składników materii. Gell-Mann zaproponował by 
nazwać je kwarkami, sięgając po zda się bez-
sensowny wyraz zapożyczony z utworu Jamesa 
Joyce’a „Finnegans Wake”. Zaznaczyć w tym miej-
scu należy, iż Joyce bawiąc się słowem, czerpiąc 
z kilkunastu języków (w tym polskiego) stworzył 
nie powieść, ale zda się eksperymentalny, trud-
ny do odczytania poemat, stanowiący zagadkę 
nawet dla literaturo i językoznawców. A może po 
prostu zażartował ze swych czytelników urzeczo-
nych napisanym wcześniej „Ulissesem”? Wróćmy 
jednak do kwarków. Kto zdobędzie się na lekturę 
„Finnegans Wake” odnajdzie w nim przedziwne, 
trudno przetłumaczalne zdanie „Three quarks for 
Muster Mark”. Badacze twórczości Joyce’a twier-
dzą, iż zostało ono zapewne zainspirowane za-
słyszanym na niemieckim targowisku zawoła-
niem „Drei Mark fur muster Quark!”, co można 
tłumaczyć jako „trzy marki za doskonały twa-
róg!”. Gdzie tu ślady polszczyzny? Otóż quark 
do języka niemieckiego trafi ło w XIV wieku od 
Słowian zachodnich. Jego  źródła badacze dopa-
trują się w polskim twarogu. Twaróg, czyli jak 
pisał Aleksander Brückner ser utworzony w two-
rzydle, protoplastą dla cząstek elementarnych 
tworzących materię. Intrygujące…
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Fair play. Czysta gra. Postawa polegająca 
na poszanowaniu przeciwnika, przestrzeganiu 
równości szans oraz poszanowaniu obowiązu-
jących reguł. Postawa wywodząca się zarówno 
z antycznego olimpizmu jak i tradycji rycerskiej. 
Postawa często zapominana we współczesnym 
skomercjalizowanym sporcie, warta więc przy-
pomnienia. Często prawdziwa próba charakteru. 
Sportowcy, którzy ją przeszli zwykli mawiać przy 
takich okazjach, że nie uczynili nic wielkiego, że 
każdy na ich miejscu zachowałby się w ten sam 
sposób. To skromność i kurtuazja. Nie każdego 
stać na takie zachowanie w wirze walki z prze-
ciwnikiem i własnymi słabościami. Zwłaszcza 
wtedy, gdy los niespodzianie obdarza wygraną. 

Przyznać się do błędu.
Klasycznym przykładem takiego zachowania 

było zdarzenie jakie miało miejsce w 1968 roku 
podczas zawodów alpejskiego Puchary Świata 
w Aspen. Na starcie slalomu w amerykańskim 
kurorcie pośród najlepszych alpejczyków poja-
wia się liczący dwadzieścia jeden lat zakopiań-
czyk Andrzej Bachleda, śmiało pukający do świa-
towej czołówki. Tego roku podczas alpejskich 
mistrzostw świata w Grenoble zajmuje 4 miejsce 
w kombinacji i 6 w slalomie. „Ałuś” jeszcze nie 
stał na podium zawodów tej rangi. Po pierwszym 
przejeździe jest blisko, zajmuje 5 miejsce. Drugi 
przejazd odbywa się w pogarszających się wa-
runkach atmosferycznych. Rusza w dół stoku. 
Czas, który osiąga daje mu 4 miejsce. Wtedy 
jednak wydarza się coś, czego nikt się nie spo-
dziewa. Bachleda kieruje się do stanowiska jury 
i prosi o dyskwalifikację, twierdząc, iż ominął 
podczas zjazdu jedną z bramek. Sędziom, którzy 
początkowe biorą to za żart, tłumaczy przebieg 
zdarzenia, które w pogarszającej się widoczno-
ści uszło ich uwadze. „Ktoś kiedyś powiedział: 
wystrzegaj się pierwszych odruchów, bo zwy-
kle są one szlachetne. Ja się nie ustrzegłem, ale 
dla mnie to była rzecz oczywista – tak zostałem 
wychowany. Potem to już inni zadecydowali, 
że było to coś więcej niż zwykła uczciwość. Nie 
ma więc co z tego robić wielkiego „halo”, że się 

przyznałem” powie po latach, ale czyn staje się 
sensacją. Amerykańska prasa nazywa go „gen-
telmanem białych tras”, a UNESCO rok później 
dekoruje go nagrodą Fair Play im. barona Pierre 
de Coubertina. 

To co nie udało się w Aspen nagrodzą kolejne 
lata na alpejskich stokach. Andrzej Bachleda do 
dziś pozostaje jedynym polskim alpejczykiem, 
który zdołał wygrać zawody Pucharu Świata. 
Dokonał tego w 1972 roku podczas slalomu 
w kanadyjskim Banff. Tamtego roku zajął szóste 
miejsce w klasyfikacji generalnej pucharu i dru-
gie miejsce wśród specjalistów od slalomu spe-
cjalnego. Bez kompleksów rywalizował z takimi 
legendami narciarstwa jak Gustavo Thoeni czy 
Franz Klammer. Pięciokrotnie stawał na podium 
Pucharu Świata, dwukrotnie sięgał po medale 
Mistrzostw Świata (w 1970 – brązowy w kombi-
nacji, w 1974 – srebrny, również w kombinacji). 
W kolekcji zabrakło mu jedynie medalu olimpij-
skiego, ale i tak jego osiągnięcia pozostają poza 
jakimkolwiek zasięgiem następców. 

Trochę młodsi kibice mogą pamiętać zdarze-
nie z udziałem naszego tenisisty Łukasza Kubota, 
który w styczniu 2014 roku wraz ze Szwedem 
Robertem Lindstedtem mierzył się w ćwierćfinale 
turnieju deblowego Australian Open z białorusko
-rosyjską parą, Maksymem Mirnym i Michaiłem 
Jużnym. W ostatnim decydującym, trzecim secie, 
przy stanie 3:1 w gemach i równowadze, Polak 
stojąc blisko siatki uderzył piłkę, która spadła na 
pole rywali, po czym, ku zaskoczeniu wszystkich 
wróciła na drugą stronę. Ponieważ przeciwnicy 
nie zdążyli jej dotknąć sędziowie przyznali punkt 
polsko-szwedzkiemu deblowi. Nikt nie protesto-
wał a publiczność biła brawo widząc tak finezyj-
ne i niezwykłe zagranie. Wtedy jednak Łukasz 
Kubot zasygnalizował, iż przy uderzeniu popełnił 
błąd dotykając piłkę dwa razy. Nim uderzył ją ra-
kietą, przyjął ją na biodro. W tej sytuacji poprosił 
o przyznanie punktu przeciwnikom. Ostatecznie 
polsko-szwedzki duet wygrał ów mecz i cały tur-
niej Australian Open w 2014r. 

Mistrzowie fair play
ADAM PRZYSTUPA

Pomóc rywalowi.
Pierwszym w historii sportowcem uhonoro-

wanym przez komitet działający przy UNESCO 
nagrodzą „Fair Play” został w 1964 roku włoski 
bobsleista Eugenio Monti. Na zimowych igrzy-
skach olimpijskich w Insbrucku po pierwszym 
przejeździe w konkurencji bobslejowych dwó-
jek na prowadzeniu znajdował się brytyjski duet 
Anthony Nash i Robin Thomas Dixon. Kiedy do 
ich drugiego przejazdu pozostało już tylko kil-
ka minut okazało się, iż ich bobslej jest uszko-
dzony. Z pomocą pośpieszył im Monti, którego 
duet znajdował się wówczas na medalowej po-
zycji. Był doświadczonym mechanikiem i napra-
wił sanie Anglików, którzy w drugim przejeździe 
przypieczętowali olimpijskie złoto. Monti wraz 
z Sergio Siorpaesem zdobyli brązowy medal. 

Nad pomocą rywalowi, a może winniśmy po-
wiedzieć koledze, nie zastanawiał się też nasz 
mistrz kolarstwa Ryszard Szurkowski – dwu-
krotny wicemistrz olimpijski w drużynie (1972, 
1976), trzykrotny mistrz świata amatorów (in-
dywidualnie -1973, drużynowo-1973, 1975), 
czterokrotny zwycięzca Wyścigu Pokoju, który 
przed laty rozpalał wyobraźnię naszych rodaków. 
Oto podczas rozgrywanych w 1970 roku mi-
strzostw Polski, na 40km przed metą w ucieka-
jącej grupie znajdowali się dwaj główni faworyci 
do tytułu mistrzowskiego – Szurkowski i Zygfryd 
Hanusik. Nagle w rowerze Hanusika pękło cię-
gno przerzutki, czyniąc go niezdatnym do jaz-
dy. Pojazd serwisowy grupy Hanusika znajdował 
się przy głównym peletonie, przez co nie mógł 
mu przyjść z pomocą. Tę ofiarował mu główny 
rywal. Ryszard Szurkowski zwrócił się do swojej 
ekipy by oddać Hanusikowi jego zapasowy rower. 
Na tym pożyczonym rowerze… Hanusik zwycię-
żył. Szurkowski zajął piąte miejsce, a gdy kilka 
miesięcy później odbierał w Paryżu nagrodę „Fair 
Play” powiedział: „Uczyniłem jedynie to, co czy-
nić powinien każdy sportowiec. Straciłem wów-
czas zwycięstwo i tytuł mistrza Polski – to praw-
da, ale zyskałem przyjaciela. Sądzę, że trzeba 
wyżej cenić ludzką przyjaźń, niż medale i dyplo-
my mistrzowskie.”

Oszczędzić przeciwnika. 
Miarą postawy fair play jest również posta-

wa wobec kontuzjowanego przeciwnika. Dziś 
oglądając mecz piłki nożnej przywykliśmy do 
sytuacji, kiedy zawodnik widząc kontuzję prze-
ciwnika miast korzystać z chwilowej liczebnej 

przewagi w grze, przerywa ją wybijając piłkę na 
aut. Niewielu pamięta, iż takie zachowanie przed 
laty zwykło się nazywać „gestem Garrinchy”. To 
właśnie Garrincha bożyszcze piłkarskiej Brazylii, 
kto wie czy nie najlepszy skrzydłowy w historii 
futbolu, uczynił to po raz pierwszy na stadio-
nie Maracana w Rio podczas meczu Botofago 
i Fluminense, w marcu 1960 roku.

Ilu z nas oglądając walkę bokserską doceni 
zawodnika z rozmysłem szczędzącego ciosy kon-
tuzjowanemu rywalowi? Oto w listopadzie 1978 
roku w pięściarskim turnieju im. Feliksa Stamma 
w półfinale wagi półciężkiej stają naprzeciw sie-
bie Marcin Jaworski (GKS Jastrzębie) i Paweł 
Skrzecz (Gwardia Warszawa). Osiem miesięcy 
wcześniej obaj stali na podium mistrzostw Polski 
w Katowicach. Skrzecz jako srebrny, Jaworski 
jako brązowy medalista. Podczas walki, w zwarciu 
bokser Gwardii doznaje kontuzji łuku brwiowego. 
Przed Jaworskim otwiera się szansa awansu do 
finału, a jednak miast dążyć do zakończenia po-
jedynku przed czasem, przez dwie rudy walczy 
tak by nie uderzyć Skrzecza w kontuzjowaną gło-
wę. W efekcie decyzja sędziów przegrywa jedno-
głośnie 0:5.  W ten sposób chcąc oszczędzić ry-
wala Jaworskiemu uciekła szansa na zwycięstwo 
w prestiżowym turnieju. Jego postawę nagrodzo-
no tytułem „Dżentelmena sportu” przyznanego 
przez Polski Komitet Olimpijski. A Paweł Skrzecz? 
Następnego dnia z powodu owej kontuzji przegrał 
pojedynek finałowy z Jackiem Kucharczykiem. 
Do historii polskiego boksu wszedł jak wicemistrz 
olimpijski (1980 – Moskwa) i wicemistrz świata 
(1982). 

W roku 1969 międzynarodową nagrodą Fair 
Play UNESCO nagrodzono hiszpańskiego koszy-
karza Francisco Buscato, który w ostatniej minu-
cie meczu ligowego między Joventud Badalona 
a Realem Madryt zrezygnował z oddania rzutu 
na wagę zwycięstwa, gdy blokujący go przeciw-
nik skręcił nagle nogę w kostce i upadł na par-
kiet. Buscato odłożył piłkę, przerwał grę i pomógł 
podnieść się przeciwnikowi. 

Ratując życie
Czasami czyn fair play wiąże się bezpośred-

nio z koniecznością ratowania życia. Oto w 1979 
roku podczas wyścigów samochodowych o mi-
strzostwo Szwajcarii w Monza auto prowadzone 
przez Lorisa Kessela uderzyło w okalającą tor 
barierę. Rozpędzone bolidy rywali mijały roz-
bity samochód Kessela. Ich kierowcy nie mieli 
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świadomości, iż Kessel doznał złamania obu nóg 
i nie był w stanie samodzielnie opuścić pojazdu. 
Swój wóz zatrzymał Philippe Roux. Narażając 
się na potrącenie i śmierć pod kołami rozpędzo-
nych samochodów wyciągnął rannego Kessela. 
Uratował mu życie, bo chwilę później wrak roz-
bitego auta eksplodował. Roux ledwie kilka mie-
sięcy wcześniej zakończył karierą alpejczyka. 
Specjalizował się w konkurencjach zjazdowych 
sięgając po czwarte miejsce na igrzyskach olim-
pijskich w Innsbrucku w 1976 roku. Jako kierow-
ca rajdowy wielokrotnie uczestniczył w Rajdzie 
Monte Carlo. Dwukrotnie w 1988 i 1992 roku 
zwyciężył w Rajdzie Valais. 

Do podobnych sytuacji, kiedy sportowcy po-
rzucają rywalizację by nieść pomoc, dochodzi 
rzecz jasna nie tylko w blasku fl eszy. W 1971 
roku Polski Komitet Olimpijski dostrzegł boha-
terską postawę biegacza LZS Nysa Andrzeja 
Zacłona, który podczas biegu o przełajowe mi-
strzostw Polski dostrzegł, że pod trójką bawią-
cych się na zamarzniętej tafl i stawu dzieci zała-
mał się lód. Jeden z chłopców już tonął. Zacłona 
przerwał bieg, wskoczył do lodowatej wody 
i uratował dziecko. Podobnie dziesięć lat później 
nie zawahał się Andrzej Krochmal (Stal WZTSP 
Warszawa) startujący w mistrzostwach kraju 
w sztafetowych biegach na orientację. Podczas 
biegu zauważył wypadek drogowy, w którym 
ucierpiał kierowca i pasażerka w stanie błogosła-
wionym. Zawodnik udzieli im pierwszej pomocy, 
a gdy okazało się, iż potrzebna jest pomoc lekar-
ska, pobiegł do centrum zawodów by sprowadzić 
karetkę pogotowia. Już po wszystkim Andrzej 
Krochmal powrócił na trasę biegu by ukończyć 
go na ostatnim miejscu.

Niestety, tego rodzaju zdarzenia nie za-
wsze mają szczęśliwy fi nał. Oto w 2014 roku 
na pierwszym etapie rajdu Abu Dhabi Desert 
Challenge groźnemu wypadkowi uległ moto-
cyklista Cameron Waugh. Anglik spadł z wyso-
kiej, załamanej wydmy. Dostrzegł go przemie-
rzający trasę Polak Jakub Przygoński. Przerwał 
wyścig, rozpoczął reanimację kolegi i wezwał 
helikopter ratunkowy. Pomoc medyczna dotarła 
na miejsce wypadku w 13 minut po zgłoszeniu 
Polaka. W międzyczasie z pomocą dotarł tam 
również inny polski zawodnik - jadący quadem 
Rafał Sonik. Niestety mimo przetransportowania 
do szpitala Cameron Waugh zmarł. Następnego 

dnia, na drugim etapie Przygoński wycofał się 
z wyścigu po wypadku, w którym doznał kom-
presyjnego złamania pierwszego, drugiego 
i czwartego kręgu kręgosłupa oraz zwichnięcie 
stawu łokciowego. Po wielu miesiącach rehabi-
litacji wrócił do ścigania na motocyklu by 2015 
roku ukończyć Rajd Dakar. Od tego czasu z po-
wodzeniem ściga się za kierownicą samochodu. 

Wbrew regułom.
Czasem by postąpić w zgodzie z własnym 

sumieniem i zasadami fair play trzeba paradok-
salnie postąpić wbrew regułom. Oto podczas mi-
strzostw świata w zapasach w stylu klasycznym 
w Toledo w 1966 roku w decydującej rozgrywce 
o medale w wadze do 70kg Jugosłowianin Stefan 
Horvath obserwuje walkę swoich konkurentów 
Giennadija Sapunowem (ZSRR) i Eero Tapio 
(Finlandia). Obaj walczą pasywnie oszczędzając 
siły na swoje pojedynki z Horvathem. W efek-
cie sędziowie decydują o ich obustronnej dys-
kwalifi kacji, co powoduje, iż mistrzem świata 
bez konieczności wychodzenia na matę zostaje 
Jugosłowianin. Stefan Horvath nie chce jednak 
medalu bez możliwości zmierzenia się z naj-
groźniejszymi rywalami. Prosi sędziów o zmia-
nę werdyktu. Po naradzie wskazują zwycięz-
cę, do daje obu zawodnikom prawo do walk 
z Jugosłowianinem. Oba starcia wygrywa Horvath 
zdobywając zasłużony tytuł mistrza świata. Dwa 
lata później zdobędzie srebrny medal olimpijski 
w Meksyku. 

W 2012 roku wyróżnieniem za czyn fair play 
Polski Komitet Olimpijski uhonorował trenera 
rugbistów Budowlanych Lublin Piotra Chodunia. 
Podczas rozgrywanego w Łodzi 5 czerwca 2011 
półfi nałowego spotkania o mistrzostwo kraju je-
den z zawodników Budowlanymi Łódź uległ kon-
tuzji. Ponieważ gospodarze wyczerpali już limit 
zmian zmuszeni byli kończyć spotkanie osłabie-
ni brakiem jednego zawodnika. W tej sytuacji 
Piotr Choduń by wyrównać szanse obu drużyn 
postanowił zdjąć z boiska jednego ze swych 
podopiecznych. Drużyna z Lublina przegrała ten 
mecz 35:7. Przyznajmy, iż czyn to niezwykły, 
wspominając jak często z pozycji widza wietrzy-
liśmy szansę naszej drużyny w losowym osłabie-
niu przeciwnika.

Gorąco zachęcam do spożywania jak największej ilości różnych warzyw i odważnego używania 
przypraw w poszukiwaniu nowych smaków. Szczególnie polecam czosnek, imbir, kurkumę, ziarna 
czarnuszki, które z pewnością wzmocnią naszą odporność.

Odżywiajmy się zdrowo i dbajmy o siebie :)

Dyniowe bułeczki
Rozczyn: 2 łyżki mąki, cukier, drożdże, trochę ciepłego mleka – pozostawić do wyrośnięcia
Ciasto: wyrośnięty rozczyn, 1 kg mąki pszennej, ½ kg maki żytniej, sól, 1 jajo, ½ rozpuszczone-

go masła,  ok ½ litra ciepłego mleka, 4 szklanki puree z pieczonej dyni, 1 łyżka kurkumy – wyrobione 
ciasto odstawić do wyrośnięcia.

Uformować małe bułeczki, ponacinać jak kajzerki, posmarować roztrzepanym jajkiem, po środku 
każdej bułeczki posypać ziarnami czarnuszki. Postawić na chwilę do wyrośnięcia. Piec ok 20 min. 

Faszerowana papryka
Farsz: ugotowana zielona soczewica, kasza kuskus (lub jaglana) pasta tahini, drobno pokrojona 

zielona papryka, pomidor bez skórki i nasion, sól, czarny pieprz, kumin rzymski, czosnek 
Paprykę wydrążyć i obgotować. Wypełnić farszem i zapiec.
Faszerowany bakłażan
Farsz: puree z batata z dodatkiem imbiru i sokiem z cytryny, drobno pokrojony brokuł i  czerwona 

papryka, sól, pieprz cayenne, mielony kumin rzymski i kolendra, czosnek
Bakłażna przekroić, zapiec w folii, usunąć nasiona, wypełnić farszem, ponownie zapiec i podawać 

z jogurtem greckim.
Faszerowane awokado
Awokado przekroić, wyjąć pestkę, skropić cytryną, zapiec. Jeżeli dołek po pestce jest zbyt mały 

delikatnie wydrążyć troszkę miąszu. Włożyć mały plasterek wędzonego łososia wbić w pierwszej ko-
lejności surowe żółtko, następnie wlać tyle białka ile się zmieści w zagłębnieniu. Zapiekać aż jajko 
będzie ścięte.

Smacznego!

Faszerowane warzywa
i bułeczki dyniowe
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PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA  -  BEATA GROEN



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 1

3 
- 

JE
S
IE

Ń
/Z

IM
A
 2

02
0

70

Wydawca, adres redakcji:

KOM-EKO S.A., 20-424 Lublin, 

ul. Metalurgiczna 9B,

tel. 81 748 86 52,

redakcja@ekogadka.pl

www.ekogadka.pl

Redaktor naczelny:

Adam Przystupa

Wydano w Lublinie

dn. 04.12.2020 r.

Skład i druk: ANSZA.pl

Nakład: 350 egz.

© Wszelkie prawa do opublikowanych tekstów, zdjęć 
i grafik są zastrzeżone, przedruk tylko za zgodą redakcji.
Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam z za-
strzeżeniem art. 36 ust. 4 prawa prasowego. Redakcja 
zastrzega sobie prawo do skracania i zmiany artyku-
łów, nadesłanych tekstów i odmowy ich publikacji. 
Opublikowane artykuły nie muszą odzwierciedlać poglą-
dów wydawcy i redakcji. Okładka: Śmieciarka Kom-Eko 
na Rynku Starego Miasta w Lublinie.

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

EKOGADKA NR 13 - JESIEŃ/ZIMA 2020 bezpłatny kwartalnik

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

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

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

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

10-lecie
pracy w KOM-EKO:

Bogdan Ciołek, Mirosław Dziubiński, 

Marek Kobyłka

15-lecie
pracy w KOM-EKO:

Roman Baran, Dariusz Jeleniewski, 

Dariusz Szalast, Jacek Wasak

20-lecie
pracy w KOM-EKO:

Zbigniew Depta

25-lecie
pracy w KOM-EKO:

Witold Szalak
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