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Szanowni Czytelnicy!

Kiedy przeszło rok temu począł terroryzować nas koronawirus, nikt z nas 

nie myślał, że kolejną wiosnę powitamy w jego towarzystwie. Wiosnę wy-

jątkowo, jak na ostatnie lata, nieśmiałą, jakby zalęknioną. Zdając się na 

słowa Jeremiego Przybory, który zapewniał przed laty, iż „piosenka jest 

dobra na wszystko” oddajemy w Państwa ręce nowy, niezwykle rozśpie-

wany numer EKOgadki. Zapraszamy więc do lektury wywiadu z Januszem 

Józefowiczem, którego droga ku musicalom rozpoczęła się w Lublinie.

O związkach z naszym regionem opowie również jeden z najpopular-

niejszych artystów estradowych ostatnich dekad – Andrzej Rosiewicz.

Jak zawsze znajdą Państwo dużą porcję ekologii: od segregacji odpadów, 

przez sekrety pojazdów elektrycznych po opowieść o jedynej w swoim 

rodzaju inwestycji łączącej możliwości wytwarzania energii z odpadów

z frajdą całorocznej jazdy na nartach. 

Zapraszamy.
Zarząd Kom-Eko S.A.

POLECAMY:

ZIELONA ATRAKCJA
str. 16

Radosnych Świąt
Wielkanocnych

pełnych wiary, nadziei
i miłości, które pozwolą

z ufnością patrzeć w przyszłość

wszystkim Czytelnikom
życzy zespół redakcyjny EKOgadki

oraz zarząd i pracownicy
Grupy KOM-EKO
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grudzień 2020
-marzec 2021

Trwający stan pandemii wirusa SARS-CoV–2 nie wpłynął na cią-
głość świadczenia usług przez spółki grupy KOM-EKO. Nasi pracow-
nicy wykonywali swe obowiązki z dbałością o zachowanie zasad 
bezpieczeństwa sanitarno-epidemiologicznego. Wśród pracowników 
mamy szczęśliwych ozdrowieńców COVID-19;

grudzień 2020 KOM-EKO nawiązało współpracę ze społecznością internetową 
„Zero Waste Lublin” zrzeszającą zwolenników ideologii zero waste, 
less waste, odpowiedzialnej konsumpcji i ekologicznego stylu życia. 
Dzieląc się swą wiedzą w mediach społecznościowych rozwiewa-
my wątpliwości, odpowiadamy na najczęściej pojawiające się py-
tania oraz obalamy mity związane z segregacją i przetwarzaniem 
odpadów;

listopad 2020 KOM-EKO bierze udział w prowadzonej na łamach „Kuriera 
Lubelskiego” programu „Akcja segregacja” wspierającego selektyw-
ną zbiórkę odpadów;

18 grudnia 2020 Jako partner wsparliśmy organizację przygotowanego przez 
„Fundację Dla Przyrody” konkursu plastycznego dla szkół podstawo-
wych województwa lubelskiego pt. „Rzadkie i ginące gatunki zwie-
rząt Lubelszczyzny”. Udział wzięło w nim aż 1022 uczestników ze 
132 szkół z województwa lubelskiego;

luty 2021 KOM-EKO znalazło się w gronie najbardziej dynamicznie rozwi-
jających się polskich spółek nagrodzonych tytułem Gazeli Biznesu 
2020. Gazele Biznesu to bazujący na najbardziej obiektywnych kry-
teriach – wynikach fi nansowych, najstarszy, najbardziej wiarygodny 
i najpopularniejszy ranking małych i średnich fi rm w Polsce przy-
gotowywany przez dziennikarzy ogólnopolskiego dziennika „Puls 
Biznesu”;

luty - marzec 2021 Flotę Zakładu Zagospodarowania Odpadów zasiliły dwie nowe ła-
dowarki kołowe: Liugong 835H o masie eksploatacyjnej 10,3 tony 
oraz Liugong 856H o masie eksploatacyjnej 18,5 tony. Usprawnią 
one czynności załadowcze na instalacjach przetwarzania odpadów 
oraz funkcjonowanie magazynów paliwa alternatywnego RDF;

31 marca 2021 Zakończenie przez Zakład Oczyszczania i Zakład Robót Drogowych 
kolejnego sezonu zimowego oczyszczania ulic, chodników i placów, 
podczas którego przy likwidacji śliskości zużyto m.in. 3422,5 ton soli 
drogowej i 1052 ton piachu. W okresie od 1 listopada 2020r. do 31 
marca 2021r nasze pojazdy przepracowały 3584,5 godz.

Minione tygodnie to przede wszystkim ogrom codziennej,

efektywnej, choć nie zawsze efektownej pracy,

ale również kilka wartych przypomnienia zdarzeń:

Kalendarium Kom-Eko

Miło nam poinformować, iż KOM-EKO znalazło się w gronie najbardziej dynamicznie rozwijających 
się polskich spółek nagrodzonych tytułem Gazeli Biznesu 2020. 

Gazele Biznesu to najstarszy, najbardziej wiarygodny i najpopularniejszy ranking małych i śred-
nich fi rm w Polsce przygotowywany przez dziennikarzy ogólnopolskiego dziennika „Puls Biznesu”. 
Ogłaszany cyklicznie, począwszy od 2000 roku ranking bazuje na najbardziej obiektywnych kryte-
riach – wynikach fi nansowych, a udział w nim jest bezpłatny. Obecność w rankingu oznacza, iż przed-
siębiorstwo należy do elity małych i średnich fi rm – nie tylko dynamicznie się rozwija, ale jest także 
transparentne w swej działalności.

Flotę Zakładu Zagospodarowania Odpadów zasiliły dwie nowe 
ładowarki kołowe: Liugong 835H o masie eksploatacyjnej 
10,3 tony oraz Liugong 856H o masie eksploatacyjnej 18,5 
tony. Usprawnią one czynności załadowcze w instalacjach 
przetwarzania odpadów oraz funkcjonowanie magazynów 
paliwa alternatywnego RDF. Dostawa kolejnej ładowarki 
Liugong 856H planowana jest na przełom kwietnia i maja. 

Wsparcie sprzętowe otrzymała też brygada mecha-
ników, dla których zakupiono specjalistyczny odkurzacz 
przemysłowy MILWAUKEE® M18. Urządzenie zostanie wy-
korzystane do oczyszczania szaf sterowniczych, rozdziel-
ni zasilających, central wentylacyjnych instalacji położonych
na wysokościach z trudnym dostępem.

KOM-EKO w doborowym 
gronie Gazel Biznesu 2020

ADAM PRZYSTUPA

Nowy sprzęt dla ZZO
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Każdy z nas może wspomóc Ninę Słupską 
w walce z przeciwnością losu i chorobą. 
Dziewczynka cierpi na SMA 2, rdzeniowy zanik 
mięśni – chorobę, która powoli zabija mięśnie 
odpowiedzialne za poruszanie się a następnie te 
umożliwiające oddychanie.

Ratunkiem jest terapia genowa. Jej koszt to 
9 milionów złotych. Walczymy z czasem, bo Nina 
może przyjąć lek nim jej waga nie przekroczy 
13,5kg.

Połączmy naszą dbałość o środowisko z tro-
ską o drugiego człowieka.

Pobierz ze strony (www.ekoapp.com.pl) dar-
mową aplikację ekoAPP wspomagającą codzien-
ne czynności związane z segregacją odpadów 
i zarejestruj się. Każda rejestracja konta to 5 zło-
tych przekazane przez grupę KOM-EKO na rzecz 
leczenia Niny.

1. Pobierz darmową aplikację ekoAPP 

2. Zarejestruj się

3. Za każdą rejestrację Kom-Eko 
przekaże 5 złotych na leczenie Niny

4. Poleć akcję znajomym!

To proste!

www.ekoapp.com.pl

Edukacja w czasie pandemii
Czas pandemii to wielkie wyzwanie dla całego środowiska edukacyjnego, które musiało błyska-

wicznie dostosować się do nowych warunków pracy. Konieczność zachowania reżimu sanitarnego nie 
pozwoliła nam przeprowadzać prelekcji z dziećmi i młodzieżą szkolną, dlatego firma Ekoland przy-
gotowała film edukacyjny przybliżający m.in. zasady segregacji odpadów. Film, jest jednocześnie 
zaproszeniem wszystkich szkół podstawowych z terenu Kraśnika do konkursu wiedzy ekologicznej 
uczniów klas od III do VIII. Nagrodą dla zwycięskiej szkoły będzie ekostacja składająca się z pojem-
ników do segregacji odpadów. 

Nowa flota EKOLAND
Początek roku to czas dużych inwestycji w Ekoland Sp. z o.o. Naszą 
Flotę wzmocniły dwie nowe śmieciarki - pojazdy Skania spełniające eu-

ropejski standard emisji spalin  Euro 6. Samochody są wykorzystywa-
ne do transportu odpadów z terenu Miasta Kraśnik.

Dzięki nowej flocie zyskujemy nie tylko czystsze powietrze, ale 
także zużywamy dużo mniej paliwa. Staranność wykonania, rodzaj 
użytych materiałów oraz duża siła zgniotu umożliwia wykorzysta-
nie pełnej ładowności śmieciarki.  Dużym plusem jest również ni-
ska zabudowa wygodna dla obsługi oraz zwrotność samochodu, 
która umożliwia bezproblemowy wjazd w wąskie uliczki.  Śmieciarki 

spełnią nasze oczekiwania zarówno przy odbiorze odpadów zmiesza-
nych, segregowanych oraz odpadów wielkogabarytowych.

 EKOLAND pomaga
Firma Ekoland wsparła Fundację Sport & Reha Kids.  Powstała 

w 2021 roku organizacja to jedyna fundacja na terenie miasta 
Kraśnik, która niesie pomoc dzieciom i osobom dorosłym z nie-
pełnosprawnościami oraz wspiera ich rodziny. W naszym re-
gionie jest wiele rodzin dotkniętych niepełnosprawnością, które 
na co dzień zmuszone są zmagać się z wieloma trudnościami, 
zarówno w sferze emocjonalnej jak i materialnej. 

Wsparcie jakie firma Ekoland przekazała fundacji zostało w cało-
ści przeznaczone na cele statutowe:
• leczenie i rehabilitację osób niepełnosprawnych;
• wsparcie psychologicznej pomoc rodzinom osób niepełnosprawnych;
• pomoc w adaptacji osób niepełnosprawnych w społeczeństwie;
• organizowanie szkoleń z zakresy rehabilitacji osób niepełnosprawnych
• motywowanie społeczeństwa do wspierania osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz szerze-

nie świadomości na temat ich problemów i potrzeb.

WIEŚCI Z KRAŚNIKA   KAROLINA BIENIEK

POMÓŻMY!
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Pandemia Covid, która wciąż daje nam 
się we znaki zaburzyła nieco cykl wydaw-
niczy EKOgadki, co sprawiło, iż 
nie mieliśmy okazji podsumo-
wać minionego 2020 roku. 
Jaki było to rok dla grupy 
KOM-EKO? 

W przeciwieństwie do wie-
lu innych branż, nasza branża 
zarówno w gospodarce odpa-
dami jak i w pozostałych ob-
szarach, mam tu głównie na 
myśli usługi oczyszczania, robót 
drogowych i obsługi zimowej, nie 
została dotknięta Covid-em i restryk-
cjami z nim związanymi w sposób biznesowo 
istotny. Mieliśmy oczywiście perturbacje związa-
ne z absencją pracowniczą, na początku również 
strachem przed nieznanym, ale wspólne działa-
nia prewencyjne zarówno w relacji do naszych 
pracowników, jak również w relacji do naszych 
klientów i samorządów które obsługujemy spo-
wodowały, że usługi świadczone były w sposób 
nieprzerwany. Szczególne podziękowania należą 
się tutaj dla naszych załóg operacyjnych, któ-
rych pracy nie da wykonać się zdalnie. Jedynie 
niewielka część zespołu w szczególności piony 
administracyjne weszły częściowo w tryb pracy 
zdalnej. Podsumowując, wdrażając na początku 

pandemii dodatkowe zasady bezpieczeństwa, 
higieny oraz izolacji przebrnęliśmy przez ten 

trudny okres bez większych zawirowań. 
Musimy jednak mieć na uwadze, że 

pandemia nie odpuściła i mierzy-
my się obecnie z trzecią jej falą. 
Dlatego tak ważne jest dalsze 
stosowanie się do wdrożonych 
zasad bezpieczeństwa. Mam 
wśród naszych pracowników 
wielu, którzy przeszli chorobę. 

Część łagodnie, jednak przy-
padki ciężkiego przechodzenia 

Covid również odnotowaliśmy. Na 
szczęście wszyscy wrócili do zdrowia. 

Jak wspomniałem biznesowo rok 2020 po-
mimo perturbacji pandemicznych należy zaliczyć 
do udanych zarówno pod względem realizacji 
planów operacyjnych jak i finansowych. Jedynie 
nasze zamierzenia inwestycyjne zostały opóź-
nione i przesunięte na rok 2021 ze względu na 
częściowo zawieszone lub opóźnione procedury 
administracyjne. 

W grupie KOM-EKO nastąpiły zmiany 
lokalizacyjne, powitaliśmy w 2020 nową 
spółkę …

Tak, nie ustajemy w rozwoju grupy kapitało-
wej Kom-Eko. Dzisiaj to już 6 spółek operacyj-
nych, stąd pojawiła się również potrzeba zmiany 

Satysfakcja 
i ambitne plany 
na przyszłość
O minionym 2020 roku, rozwoju grupy KOM-EKO i planach 

na przyszłość rozmawiamy z vice prezesem KOM-EKO S.A. 

– Ireneuszem Zimochem.  

ADAM PRZYSTUPA

siedziby i zaplecza administracyjnego spółki i ca-
łej grupy kapitałowej. Dotychczasowa siedziba 
przy ul. Wojennej nie rokowała szans rozwojo-
wych ze względu na ograniczoną powierzchnię 
oraz rewitalizowaną dzielnicę miasta przez nową 
zabudowę mieszkaniową. Od drugiej połowy 
roku 2020 wszystkie obszary administracyjne 
zostały przeniesione do nowej siedziby przy ul. 
Metalurgicznej 9b, w tym również bezpośrednia 
obsługa klientów, chwilowo jeszcze o ograniczo-
nym dostępie ze względu na Covid. W starej lo-
kalizacji pozostał jeszcze pion robót drogowych, 
obsługi zimowej, oczyszczania oraz zaplecze 
techniczne. Wszystkie te piony planujemy prze-
nieść w połowie 2022 po uzyskaniu wszelkich 
decyzji administracyjnych i dostosowaniu po-
wierzchni technicznej i socjalnej.

W ramach rozwoju grupy kapitałowej, w lipcu 
2020 roku Kom-Eko S.A. nabyło większościowy 
pakiet akcji w spółce Lubelska Agencja Ochrony 
Środowiska S.A. (LAOŚ) z siedzibą w Świdniku. 
LAOŚ to 50 pracowników działających w obsza-
rze odbioru i zagospodarowania odpadów prze-
mysłowych, niebezpiecznych, budowlanych, 
ale również działający w obszarze doradztwa 
środowiskowego oraz badań laboratoryjnych. 
Bardzo dużą satysfakcję sprawiła nam ta akwi-
zycja, ponieważ wspólnie z pozostałymi spół-
kami z logo Kom-Eko jak i Ekoland dostrzega-
my ogromny potencjał rozwojowy wynikający 
m.in. z synergii działań operacyjnych i admini-
stracyjnych. Zakładamy, że na tym nie koniec. 
Przygotowujemy się do kolejnych kroków mi-
lowych w zakresie rozwoju grupy kapitałowej 

Kom-Eko oraz domknięcia gospodarki o obiegu 
zamkniętym (Circular Economy) w ramach na-
szych spółek. Ale o tych działaniach może uda 
się opowiedzieć za rok … 

W minionym roku w miły sposób zasko-
czyliśmy mieszkańców Lublina darując im 
aplikację ekoAPP…

Tak, to nasza inicjatywa, która została bardzo 
dobrze odebrana przez mieszkańców. Nasza eko 
aplikacja przypomina, powiadamia, podpowiada, 
edukuje i ułatwia kontakt. To nasz projekt pro 
publico bono, który chcemy promować. Zwiększa 
on jakość segregacji oraz ułatwia planowanie od-
biorów odpadów. Jednym słowem, fajne rozwią-
zanie dla wszystkich: dla Kom-Eko ważna jest ja-
kość segregacji, dla mieszkańca kontakt z firmą, 
edukacja oraz przypomnienia o terminie wywozu 
nieczystości, zaś dla samorządu niższe koszty 
odbioru oraz lepsze poziomy recyklingu.  

Grupa KOM-EKO poważnie traktuje wy-
zwania jakie stawia nam idea gospodarki 
o obiegu zamkniętym. Bieżący rok jawi się 
nam jako rok inwestycji?

Tak, wspomniałem wcześniej o  Circular 
Economy, czyli o gospodarce o obiegu zamknię-
tym. Plany mamy bardzo ambitne, budżet inwe-
stycyjny w perspektywie do 5 lat to znacznie po-
nad 100 mln złotych. Pierwsze ważne inwestycje 
już w drugiej połowie 2021 zarówno w Lublinie, 
Kraśniku oraz w Świdniku. W zakresie następ-
nych trwają pracę w celu pozyskania decyzji 
administracyjnych.  

Dziękuję za rozmowę.
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NASZE PASJE

Nie ścigam się
z czasem i wynikami
O zaletach gry w golfa rozmawiamy z Markiem Karczewskim,
Dyrektorem ds. Handlowych w fi rmie KOM-EKO.

Golf to trudna dyscyplina sportu?
Na pierwszy rzut oka wydaje się 

dyscypliną bardzo prostą. Można 
nawet powiedzieć mało aktyw-
ną, bo patrząc z boku widzimy 
golfi stów, którzy przez więk-
szość czasu się przecha-
dzają, a gdy przyjdzie ich 
kolej biorą zamach i kijem 
uderzają piłkę. Natomiast, 
gdy samemu wyjdziemy na 
pole, rozegramy jedną albo 
dwie rundki, od razu odczu-
jemy, że to dyscyplina, która 
wymaga jednak przygotowania fi -
zycznego. W wydaniu amatorskim jest 
to na pewno sport, który umożliwia podniesienie 
sprawności fi zycznej. Jako amator, nie muszę 
się ścigać z czasem, z wynikami. Golf umożli-
wia kontakt z naturą i aktywne spędzanie czasu 
w miłym towarzystwie. 

Skąd zainteresowanie tym sportem?
Mamy w pracy kilka osób, które grają w golfa. 

Zaintrygowała mnie ta gra, spróbowałem i nie 
żałuję. 

Przybliżmy w kilku zdaniach podstawo-
we zasady gry w golfa.

Tradycyjne pole golfowe ma 18 dołków, choć 
bywają też pola mniejsze 9-dołkowe. Gra pole-
ga na przejściu całego pola i umieszczeniu przez 
gracza piłeczki w każdym dołku, jak najmniejszą 
liczbą uderzeń. Pierwsze uderzenie wykonujemy 
z miejsca startu nazywanego tee. Dołki są zlo-
kalizowane na obszarach gładko ściętej trawy 
(tzw. green). Każdy dołek ma swoje par, czyli 
normę, określającą ilość uderzeń (z reguły od 3 
do 5), w jakich zawodnik powinien go pokonać. 
Jeśli dołek jest np. par 5, oznacza to, że gracz 
powinien pokonać go przy pomocy pięciu ude-
rzeń. Zawodowcy często rozgrywają kolejne doł-
ki poniżej par, dlatego po przejściu wszystkich 
dołków odnotowują sumaryczny wynik ujemny 
co jest równoznaczne z osiągnięciem dobre-
go rezultatu. Amatorom potrzeba tych uderzeń 
więcej. Podczas zawodów uczestnicy wykonują
co najmniej dwie rundy, których wyniki się 
sumuje.

Ile trwa wizyta na polu golfowym?
Pole 18-dołkowe ma w granicach 
6 km długości. Amatorom, przej-

ście takiego pola zajmuje od 
3 do 4 godzin. Gdy przyje-
dzie szukać zagubionej piłki 
z tych 6 km czasem robi 
się 8 km. Pole w podlu-
belskich Wierzchowiskach 
jest polem 9 dołkowym 
więc trzeba je przejść dwa 

razy. Wizytę na polu rozpo-
czynamy zwykle od odwiedzin 

strzelnicy, czyli tzw. driving ran-
ge. Bierzemy koszyki z piłeczka-

mi, rozgrzewamy się, uderzamy różny-
mi kijami. Potem idziemy na pole i gramy te 9 
dołków. Podobnie wygląda sprawa na polu nad 
Zalewem Zemborzyckim, tyle tylko, że jest to 
pole 6-dołkowe, można powiedzieć treningowe. 
Na takim polu nie używa się wszystkich rodza-
jów kijów, bo istnieje ryzyko przebicia piłki poza 
pole. W tym miejscu oznaczałoby to, iż wpadła 
by w wody zalewu. 

Postronnego obserwatora zawsze intry-
guje ilość różnych rodzajów kijów, którymi 
uderzają golfi ści.

W torbie gracza może znajdować się maksy-
malnie 14 kijów. Na normalnym polu golfowym 
grę rozpoczyna się przeważnie tzw. driverem. 
Jego główka, większa niż w przypadku innych ki-
jów, ustawiona jest pod kątem, który sprawia, iż 
uderzona piłeczka leci po paraboli umożliwiającej 
osiągnięcie największej odległości. Zawodowcy 
posyłają piłkę na odległość około 300 metrów. 
Amator, jeśli dobrze uderzy, osiągnie takim ki-
jem odległość w granicach 200 metrów. Przy 
kolejnych uderzeniach gra się krótszymi kija-
mi tzw. żelazami (iron), które mają kilka wersji 
oznaczonych numerami związanych z kątem po-
chylenia główki kija. One umożliwiają uderzenia 
na odległość od około 60 do 160 metrów. Do gry 
krótkiej używa się innych kijów tzw. wedge. Ich 
specjalną odmianą jest np. sand wedge, który 
umożliwia wybijanie piłki z piasku – tzw. bun-
kra. Gdy piłka znajduje się już na zielonym polu 
w pobliżu chorągiewki, do precyzyjnych uderzeń 
używa się tzw. puttera.
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Oprócz kijów do gry niezbędne są…
… odpowiednie buty. Oryginalne buty do golfa 

posiadają w podeszwach specjalne kolce, które 
zapewniają grającemu stabilność podczas ude-
rzenia. Dla początkującego gracza wystarczą 
sportowe buty, które będą minimalizowały ry-
zyko poślizgu na trawie. Podczas gdy zawodnicy 
nakładają również specjalną rękawiczkę. Pomaga 
ona lepiej trzymać kij i uniknąć niepotrzebnych 
otarć dłoni. Golfowa etykieta zaleca również 
schludny, wygodny i funkcjonalny ubiór. Nie jest 
wskazane ubierać na pole golfowe jeansy.

Golf w Polsce wciąż ma jeszcze opinię 
sportu ekskluzywnego?

Ta opinia miała rację bytu może jeszcze kil-
kanaście lat temu. Szczególnie w Polsce, gdzie 
golf rzeczywiście kojarzono z rozrywką ame-
rykańskiego establishmentu. Teraz w Stanach 
Zjednoczonych jest to sport masowy. Dostęp do 
pola golfowego ma praktycznie każdy, a i sam 
sprzęt jest niewspółmiernie tańszy, niż to było 
kilkanaście lat temu. Oczywiście mówię tu o gol-
fie w wydaniu amatorskim. W Polsce kilkanaście 

lat temu było ledwie kilka pól golfowych, które 
były dosyć drogie w utrzymaniu. Dziś jest ich 
więcej i organizuje się turnieje dla amatorów. 
Poprawie ulega też poziom gry naszych zawodni-
ków. Kilku Polaków bierze już udział w europej-
skich turniejach, co pozwala na popularyzację tej 
dyscypliny, w naszym kraju.

Przygodę z golfem rozpocząłeś od nauki.
Uczestniczyliśmy w szkółce, gdzie uczyliśmy 

się od podstaw na czym polega uderzanie piłecz-
ki, bo to wbrew pozorom nie jest taki proste.

Pamiętasz ten pierwszy trening?
To były zupełne podstawy. Nauka bez pił-

ki prawidłowego ruchu kija, jego uchwyt 
w dłoniach. Golf to dyscyplina bardzo technicz-
na. Stojąc z boku widzimy płynnie uderzającego 
golfistę. Wydawałoby się, że jest to bardzo pro-
ste. Kiedy jednak samemu wyjdzie się na pole 
czy na strzelnicę okazuje się, że bardzo dużo de-
tali decyduje o tym, czy piłka poleci tam, gdzie 
chcemy. Aby zostać golfistą grającym na dobrym 
poziomie przygodę z tym sportem trzeba zaczy-
nać w wieku kilkunastu a może nawet kilku lat. 

To sprawa powtarzalności wyuczonych ruchów, 
które decydują o skuteczności uderzeń. W moim 
wieku pewne nawyki trudno już wyeliminować. 
Jak w każdym sporcie trzeba mieć talent, ale 
ten talent musi być poparty niesamowicie ciężką 
pracą. Zawodowi golfiści bardzo dużo czasu spę-
dzają na siłowniach, na treningach technicznych, 
a efekt widzimy na polach golfowych.

Golf w jakiś sposób pozwolił ci wrócić do 
sportu.

Zawsze byłem aktywny sportowo. Jako na-
stoletni chłopiec zacząłem równolegle upra-
wiać dwie dyscypliny: piłkę nożną w Motorze 
Lublin, w szkółce przy Szkole Podstawowej nr 
37 i koszykówkę w Szkole Podstawowej nr 23. 
W pewnym momencie kopanie piłki przestało 
mi już przynosić radość i wybrałem koszyków-
kę. Towarzyszyła mi przez kilkanaście lat, przede 
wszystkim w lubelskim Starcie. Prawie przez 10 
lat byłem członkiem zespołu występującego na 
drugim poziomie rozgrywek ligowych. Grałem 
jeszcze przez dwa lata po skończeniu studiów, 
ale potem przyszły obowiązki rodzinne i nie było 
czasu na sport wyczynowy. Nie ma co ukrywać, 
iż obciążenia związane z uprawianiem koszyków-
ki, okazały się nieobojętne dla zdrowia, ale mimo 

to zawsze staram się mieć kontakt ze sportem. 
Szukam dyscyplin, które mógłbym dla przyjem-
ności uprawiać na poziomie amatorskim. Jedną 
z takich dyscyplin jest właśnie golf. Lubię też pły-
wać, choć dziś nie znajduje na to tyle czasu co 
dawniej. 

Poleciłbyś więc golfa innym?
Oczywiście. Poleciłbym golfa jak aktywną 

formę spędzania wolnego czasu na świeżym po-
wietrzu. Tak właśnie sam traktuję tę grę. W od-
różnieniu od kolegów nie uczestniczę w turnie-
jach ogólnopolskich. Gram w okolicach Lublina. 
Oczywiście, kiedy się spotykamy, każdy chce 
pokonać pole jak najmniejszą liczną uderzeń, 
ale nie przesłania mi to tej podstawowej spra-
wy, jaką jest sama przyjemność z uczestniczenia 
w grze. Mam nadzieję, że w 2021 roku COVID 
nam odpuści i będzie więcej okazji do spotkań 
na polu golfowym. Zachęcam do spróbowania. 
Zaczynając w szkółce golfowej nie trzeba od razu 
inwestować w zakup sprzętu. Na miejscu zawsze 
znajdują się wypożyczalnie kijów. Od tego zaczy-
nałem. Swój pierwszy komplet kupiłem dopiero 
po roku. Naprawdę, warto spróbować. Im wcze-
śniej tym lepiej. 
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Żyjemy w skomplikowanych czasach – 
w czasach dużej zmienności, nieprzewidywalno-
ści i nadmiaru bodźców informacyjnych. Jak to 
na nas wpływa? Bardzo różnie. U jednych wy-
wołuje to stres, strach i niepokój, u innych bunt 
i rozdrażnienie a u innych mobilizację do działa-
nia i chęć pomagania innym.

Bez względu na to do której grupy należysz 
z pewnością komunikujesz się z ludźmi – bezpo-
średnio, telefonicznie lub zdalnie. Z pewnością 

też nastrój w którym się znajdujesz ma wpływ na 
nastrój innych ludzi. 

Zastanów się jak często się uśmiechasz – do 
siebie, do ludzi. Pomyślisz: „ale jak mam się 
uśmiechać, kiedy nie jest mi do śmiechu”. Może 
właśnie po to, aby poprawić sobie nastrój. 

Badaniem wpływu śmiechu na organizm zaj-
muje się dziedzina nauki zwana gelotologią (od 
greckiego gelos – śmiech). Spontaniczny śmiech 
jest w stanie pomóc odreagować stres, konflikty 

POZYTYWNA SIŁA 
UŚMIECHU :) 
MAŁGORZATA POŁOK
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Dziesięć minut śmiechu przynosi taki sam efekt relaksacyjny 

jak dwugodzinny odpoczynek.

i frustracje. Dlatego coraz częściej stosowana jest 
terapia śmiechem, która oprócz rozładowywania 
napięć, traktowana jest również jako element 
profilaktyki zdrowotnej. Okazuje się bowiem, że 
dziesięć minut śmiechu przynosi taki sam efekt 
relaksacyjny jak dwugodzinny odpoczynek.

Do propagatorów tej terapii należał Norman 
Cousins, u którego zdiagnozowano bardzo po-
ważną chorobą, objawiającą się dolegliwościa-
mi bólowymi i trudnościami w poruszaniu się. 
Choroba groziła również perspektywą przed-
wczesnej śmierci. Cousins dowiedziawszy się, 
że ma 1 na 500 szansę wyzdrowienia,   opraco-
wał własny program zdrowienia. Przez całe dnie 
oglądał zabawne filmy, wywołując u siebie czę-
ste ataki śmiechu. Przyniosło to niespodziewanie 
dobre efekty zdrowotne. Dziś terapia śmiechem 
stosowana jest na całym świecie.

To teraz pomyśl co wprawia Ciebie w dobry 
nastrój, co Cię rozśmiesza. Ostrożnie rozważ 
oglądanie horrorów,  filmów katastroficznych czy 
informacji z mediów, kiedy nie jesteś w dobrym 
nastroju. Możesz jedynie wywołać u sobie więk-
szy niepokój. Zdecydowanie korzystniej i bar-
dziej rozluźniająco wpłynie na Ciebie oglądanie 
ulubionych komedii, kabaretów o tematyce jaką 
lubisz czy też stand-uperów, których humor do 
Ciebie przemawia. A może warto sięgnąć po 
lekką literaturę, poczytać dowcipy albo pograć 
w wesołą zabawę, która pozwoli nam wspólnie 
się pośmiać. Nawet rozmowa telefoniczna z oso-
bą, która potrafi nas wprawić w dobry nastrój, 
ma dzisiaj wyjątkową wartość. 

Okazuje się również, że śmiech wywoływa-
ny zapewnia takie same psychologiczne i fi-
zjologiczne korzyści, jak śmiech spontaniczny. 
Badania naukowe wykazują bowiem, że mózg 
nie odróżnia naturalnego uśmiechu od tego wy-
wołanego sztucznie. Dowodem na to jest ekspe-
ryment z ołówkiem. Jeżeli człowiek będzie trzy-
mać ołówek odpowiednio długo między zębami 
(powodując przy tym uniesienie kącików ust jak 
przy uśmiechu), jego samopoczucie się poprawi. 
Jeśli więc nawet nie jest nam do śmiechu, war-
to czasami uśmiechać się do siebie, by chociaż 
na chwilę poprawić sobie nastrój.

I jeszcze jedna bardzo ważna korzyść. 
Uśmiech jest zaraźliwy. Naukowcy odkryli w mó-
zgu „neurony lustrzane”, które są odpowiedzial-
ne za rozpoznawanie emocji z twarzy drugiej 
osoby. Po takim rozpoznaniu uruchamiają one 

obszary w naszym mózgu odpowiedzialne za te 
same emocje. Kiedy więc widzimy uśmiech na 
twarzy innej osoby, łatwiej nam się uśmiechać, 
a czasem dzieje się to automatycznie.

Uśmiech wpływa więc na zachowania innych 
ludzi i na ich reakcje na naszą osobę. Kiedy czę-
sto uśmiechamy się do ludzi, postrzegają nas 
jako życzliwych, przyjaznych i pozytywnie nasta-
wionych. Dlatego warto się uśmiechać do siebie 
i do ludzi :)

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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Czy obiekty, któ-
rych celem jest 

zagospodarowanie od-
padów mogą budzić po-
zytywne skojarzenia? 
Chociaż ich zadaniem jest 
przeciwdziałanie degrada-
cji środowiska naturalnego 
składowiska odpadów, sortow-
nie, kompostownie czy spalarnie 
często są utożsamiane z bezpośred-
nim źródłem zanieczyszczania gleby, wód 
powierzchniowych i podziemnych, powietrza 
atmosferycznego oraz zagrożeniem epidemiolo-
gicznym. Szczególne miejsce na tej czarnej liście 
zajmują spalarnie odpadów, które od lat budzą 
wiele kontrowersji oraz protestów społecznych. 

Jedną ze stosowanych metod tzw. ocieplania 
społecznego odbioru tego typu obiektów jest ich 
specyficzny design, polegający na stworzeniu ta-
kiego projektu spalarni, która swą bryłą oraz ko-
lorystyką ma wywoływać pozytywne pro-ekolo-
giczne skojarzenia. W tym aspekcie wspomnieć 
o spalarni Copenhill w Kopenhadze to jak nie 
powiedzieć nic. Nie zasługuje ona na uproszczo-
ne porównanie do spalarni odpadów w centrum 
Wiednia, od lat podawanej za przykład bezpiecz-
nej infrastruktury w środku miasta, ponieważ to 
obiekt, który dzięki swojej mutlifunkcjonalności 
zyskał już status kultowego!

Jest to jak najbardziej uzasadnione miano ale 
po kolei.

Obiekt Amager Bakke, 
powszechniej znany jako 
Copenhill od angielskie-
go hill – wzgórze został 
zlokalizowany na terenie 
przemysłowego nabrze-
ża duńskiej wyspy Amager. 

Elektrownia o powierzchni 
41 000 m2 przetwarza rocznie 

400 000 ton odpadów, dostarcza-
jąc energię do 100 000 domów. 

Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby 
nie fakt, że spalarnia odpadów z zewnątrz jest 
górą, z której można zjeżdżać na nartach po 
sztucznym stoku, przetestować park freestyle 
lub skorzystać z toru slalomowego dla narciarzy 
i snowboardzistów. Na szczyt wzgórza można się 
dostać nie tylko za pomocą wyciągów narciar-
skich ale również pieszym i biegowym szlakiem 
turystycznym, co stanowi niemałą atrakcję dla 
mieszkańców tego płaskiego kraju, jakim jest 
Dania. 

Amatorów ciekawych widoków, na ten naj-
wyższy punkt widokowy w Kopenhadze, zawiezie 
szklana winda, z której można podejrzeć pracę 
spalarni. Na górze na odwiedzających czekają 
kolejne atrakcje: najwyższa na świecie ścianka 
wspinaczkowa, park do crossfitu oraz punkt wi-
dokowy z panoramą miasta.

Na szczycie tej 88-metrowej elektrowni, 
przetwarzającej odpady w energię, zaprojekto-
wano zielony park przyrodniczy o powierzchni 

ZIELONA 
ATRAKCJA
Czyli innowacyjna spalarnia odpadów w Kopenhadze.

AGNIESZKA MATYS
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3000 m2 dla licznie odwiedzających Amager 
Bakke mieszkańców Danii oraz gości. Zarówno 
nachylenie dachu sięgające 45 stopni, jak i wy-
magające warunki wiatrowe i pogodowe wzgórza, 
stanowiło wyzwanie dla duńskich projektantów 
krajobrazu z SLA Copenhagen. Różne gatunki 
roślin zostały dobrane tak, aby sprostać wyma-
gającym warunkom wegetacji i zapewnić opty-
malny mikroklimat. Rezultatem jest bioróżno-
rodny park krajobrazowy na dachu kopenhaskiej 
spalarni, który można odwiedzać przez cały rok. 
Park przyrodniczy i szlak turystyczny Copenhill 
zapraszają do pieszych wędrówek po górskim 
szlaku, pełnym krajobrazów skalnych i różno-
rodnych roślin (w tym 7 000 krzewów oraz 300 
drzew sosnowych i wierzbowych), które spełniają 
dodatkowe funkcje ochronne pochłaniając ciepło, 
usuwając cząsteczki zanieczyszczeń z powietrza 
i minimalizując spływ wody deszczowej.

Dzięki innowacyjności projektu spalarni 
Amager Bakke w Kopenhadze na terenie od po-
nad pięćdziesięciu lat zajmowanym przez cen-
trum przemysłowe Amager Ressourcecenter 
zamienione zostały w przestrzeń aktywności 
fizycznej na świeżym powietrzu dla mieszkań-
ców miasta. Część infrastruktury przemysło-
wej w Kopenhadze stała się zielonym miejscem 
spotkań towarzyskich, nie dziwi więc określenie 
obiektu jako kultowy. 

„Copenhill to (…) najczystsza spalarnia waste
-to-energy na świecie. Jako elektrownia Copenhill 
jest tak ekologiczna, że mogliśmy przekształcić 
jej bryłę architektoniczną w podstawę życia spo-
łecznego miasta (…). Zrównoważone miasto jest 
nie tylko lepsze dla środowiska, ale także przy-
jemniejsze dla życia jego mieszkańców” – mówi 
Bjarke Ingels z biura architektonicznego BIG - 
Bjarke Ingels Group, odpowiedzialnego za pro-
jekt obiektu.

Choć nie stanowiło to podstawowego celu 
budowy spalarni odpadów w Kopenhadze to nie 
można nie wspomnieć o jej wpływie zarówno 
na okolicę miasta jak i świadomość jej miesz-
kańców. Stworzenie parku przyrody na wzgórzu 
Copenhill radykalnie zmieniło dotychczasowy 
obszar przemysłowy Amager Ressourcecenter 
a sama Kopenhaga, tworząc nową żywą zielo-
ną niszę, stała się miejskim ekosystemem dla 
ptaków, owadów i roślin. Ten dodatkowy, bo 
nie zaprojektowany pierwotnie, wpływ obiektu 
Amager Bakke bywa nazywany „zieloną bombą”. FO
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To określenie może być śmiało użyte również 
w stosunku do zmiany, która zaszła w świadomo-
ści społecznej nie tylko mieszkańców Kopenhagi. 
Dzięki innowacyjności projektu i przy zachowaniu 
restrykcyjnych wymogów w zakresie technologii 
oraz bezpieczeństwa, obiekt spalarni odpadów 
przestał być postrzegany jako źródło zanieczysz-
czeń i zagrożenia ale jako bezpieczne i „kultowe” 
miejsce rekreacji. Copenhill to nie tylko zakład 
który przetwarza odpady w energię, ale któ-
ry przekształcił infrastrukturę publiczną miasta 
i zarazem diametralnie zmienił odbiór społeczny 
obiektu, będącego spalarnią odpadów.

Agnieszka Matys
Od 15 lat związana zawodowo z branżą odpadową.
Z Kom-Eko sympatyzuje już od czasu pierw-

szych studenckich zajęć terenowych w Zakładzie przy 
Metalurgicznej w Lublinie. Prywatnie fanka wdrażania 
w życie rozwiązań proekologicznych.
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Panie Zygmuncie, przeszło rok temu 
zwrócił się Pan do KOM-EKO z prośbą o infor-
macje związane z konną śmieciarką, która 
przez kilka lat pracowała na Starym Mieście 
w Lublinie. Skąd się Pan o niej dowiedział?

O śmieciarce z Lublina dowiedziałem się bę-
dąc w Kętrzynie. Miałem tam wystawę moich 
modeli, towarzyszącą dużej międzynarodowej 
wystawie koni ardeńskich. Byli na niej hodowcy 
koni z Krasnegostawu. W rozmowie jeden z nich 
wspomniał o wózku do zbierania śmieci na Starym 
Mieście w Lublinie, który wzbudzał duże zainte-
resowanie zwiedzających. Przypomniałem sobie, 
że wcześniej, na otwarciu wystawy w Kostrzynie 
na Odrą, ktoś mi wspomniał o takim wózku do 
śmieci, ale wtedy jeszcze to nie wzbudziło moje-
go zainteresowania.

Był Pan zaskoczony taką formą zbiórki 
odpadów? 

Zacząłem wgłębiać się w historię gromadze-
nia odpadów i okazało się, że jest to bardzo cie-
kawy temat w rozwoju cywilizacji, szczególnie 
w miastach nie tylko w Europie, ale i na świecie. 
W dawnych czasach specjalne pojazdy przezna-
czone do tego typu prac zawsze były zaprzężone 
w konie. Choć wyparły je samochody wiem, że 
w Szwajcarii i w USA, w kilku miastach konne 
śmieciarki wracają do łask. Pracują cicho i nie 
zatruwają środowiska. Oczywiście odnalazłem 
śmieciarkę konną z Lublina, zapoznałem się z hi-
storią jej powstania i byłem pełen uznania dla 
twórców tej koncepcji opróżniania koszy w cen-
trum miasta. Wózek bardzo mi się podobał i po-
stanowiłem wykonać jego model. To jedyna na 
świecie taka zgrabna i przemyślana konstruk-
cja śmieciarki. Dzięki przychylności wielu ludzi 

dobrego serca mogłem dotrzeć do twórców pro-
jektu. W oparciu o otrzymane wskazówki, rysun-
ki i zdjęcia zrobiłem projekt modelu. Wykonałem 
go w dwóch egzemplarzach. Starałem się, żeby 
model był bardzo zbliżony do oryginału. Mam na-
dzieję, że się udało. 

Udało się, może Pan mi wierzyć. Panie 
Zygmuncie, skąd pomysł na budowę modeli 
pojazdów konnych?

Modelarstwem i majsterkowaniem zajmuję 
się od dzieciństwa. Mój tata był rzemieślnikiem, 
jeden z dziadków stelmachem a drugi kowalem. 
Chyba przekazali mi w genach miłość do maj-
sterkowania. Na poważnie budową modeli pojaz-
dów konnych zająłem w 2002 roku po przejściu 
na pełną emeryturę. Zaczęło się od fascynacji 
i zachwytu zbiorami powozowni w Łańcucie. Nie 
mogłem oderwać oczu od przepięknych, staran-
nie zadbanych bryczek, karet, pojazdów konnych 
o dziwnych nazwach i przeznaczeniu. Wykupiłem 
dostępne materiały z muzeum. Tam w Łańcucie 
coś się zaczęło. Nie wiedziałem, kiedy, nie wie-
działem jak, ale wiedziałem, że chcę robić mo-
dele prawdziwych powozów. Krok po kroku za-
cząłem zdobywać wiedzę o pojazdach konnych. 
Tajemnicą dla mnie była budowa koła, wieńca 
skrętu i kilku jeszcze innych elementów o dziw-
nych nazwach. Kupiłem książkę „Paradne pojaz-
dy konne w Polsce XV- XVIII” Teresy Żurawskiej. 
Pani profesor jest autorytetem w temacie pojaz-
dów konnych i udziela mi jeszcze teraz bardzo 
cennych informacji. Zbudowałem modele po-
jazdów, które są perełkami w kolekcji oryginal-
nych wozów  to bryczka ”Kotfinka” i bałagulka 
huculska. Następnie przyszedł czas na wyciecz-
ki do warsztatu powoźniczego w Pniewach oraz 

Ocalić od zapomnienia
Na wędrującej po Polsce wystawie modeli pojazdów konnych 

znaleźć można model  zbudowanej przed laty przez KOM-EKO 

konnej śmieciarki. O tym jak się tam znalazła rozmawiamy 

z panem Zygmuntem Kargiem, modelarzem i miłośnikiem 

pojazdów konnych ze Stargardu.                       ADAM PRZYSTUPA 

powozowni przy pałacu w Czerniejewie z możli-
wością robienia zdjęć, szkiców z wymiarami.

Jak wygląda praca nad takim modelem?
Bywa, że nad jednym modelem pracuję kilka 

miesięcy. Na początku staję przed problemem 
związanym z dokumentacją modelarską, której 
w Polsce brakuje. Modelarze różnie sobie z tym 
radzą. Zwykle, jeżeli ktoś ma dostęp do oryginal-
nej dokumentacji dużych powozów, pomniejsza 
ją o wybraną skalę. Ja stosuję metodę dla mnie 
dostępną - robię zdjęcia i szkice  wymiaruję. 
W dalszej kolejności rysunek techniczny w rzu-
tach i przekrojach, szablony. Moje modele budu-
ję w skali 1:10. Staram się stosować materiały 
zbliżone do tych, z jakich są zrobione oryginalne 
pojazdy. Technologia budowy modeli zaprzęgo-
wych wymusiła więc na mnie opanowanie wiedzy 
i umiejętności w zawodach stolarza, kołodzieja, 
stelmacha, tapicera i lakiernika. Korzystałem 
i korzystam z podpowiedzi fachowców z różnych 
dziedzin. Wymieniam doświadczania z mode-
larzami o podobnych zainteresowaniach.  Cały 
czas doskonalę swoje umiejętności i stawiam so-
bie za cel budowanie coraz trudniejszych i bar-
dziej skomplikowanych modeli.  

Proszę opowiedzieć o swojej kolekcji. 
Jak jest liczna? 

Kolekcja zawiera 52 modele. Są wśród nich 
modele wozów  gospodarskich, pojazdów spa-
cerowych, wyjazdowych, karet podróżnych, re-
prezentacyjnych, koronacyjnych specjalnych ta-
kich jak:  strażackie  wozy  pożarnicze „sikawki”, 

wozy poczty polskiej, wozy myśliwskie, wozy 
taboru cygańskiego, pojazdy sportowe do kon-
kursu w powożeniu, tramwaju konnego, kara-
wanu konnego  i oczywiście lubelskiej śmieciarki 
konnej. Kolekcja prezentowana była na kilku au-
torskich wystawach, między innymi w Muzeum 
Archeologiczno-Historycznym w Stargardzie, 
w Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, 
w Galerii Brama w Gryficach, w Galerii Zamkowej 
w Trzebiatowie, w Muzeum Regionalnym 
w Barlinku, w Białogardzie, na Zamku w Połczynie 
Zdroju, w Kostrzynie nad Odrą. Wystawa ma 
charakter edukacyjny. Każdy model jest ob-
szernie opisany z jego funkcją i przeznacze-
niem. Staram się ukazać zarys historii powoź-
nictwa oraz kunszt rzemieślników tworzących 
pojazdy, które dziś lata świetności mają już za 
sobą, ale wciąż żyją w sercach licznych miłośni-
ków. Moje model są w zbiorach Muzeum Poczty 
i Telekomunikacji we Wrocławiu, w Muzeum 
Techniki i Komunikacji w Szczecinie, w Muzeum 
Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie, Muzeum 
Etnograficznym w Białymstoku, w Centralnym 
Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach oraz 
Muzeum Spichlerz w Gorzowie  Wielkopolskim. 
Jestem już człowiekiem wiekowym i marzę, 
by kolekcja  znalazła kiedyś  godne miejsce. 
Zapraszam do oglądania również w Internecie.

Dziękujemy.
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Czy ekologiczna motoryzacja jest EKO ?
Z każdej strony słyszymy o pogarszającym 

się stanie środowiska i „znikających” zasobach 
naturalnych. Kierowców zachęca się do 
nabywania pojazdów z założenia 
mających mniej szkodzić środo-
wisku. Takimi rozwiązaniami 
mają być pojazdy o napędzie 
hybrydowym bądź wyłącznie 
elektrycznym. Czy tak jest 
w rzeczywistości? Trudno 
jest analizować wpływ tych 
technologii dopóki nie na-
stąpi pewien czas i będzie 
można zmierzyć rzeczywiste 
skutki ich produkcji, użytko-
wania i wycofania z eksploata-
cji. Pierwsze próby takiej oceny już 
następują. 

 Pojazdy hybrydowe wsparciem roz-
woju elektromobilności.

Pojazdy hybrydowe odgrywają ważną rolę 
w dążeniu do elektromobilności. Stanowią roz-
wiązanie pośrednie pomiędzy samochodami spa-
linowymi a w pełni elektrycznymi. Znaczenie ich 
rośnie zwłaszcza wtedy, gdy potrzeby w zakresie 
elektromobilności rosną, a nie można ich zaspo-
koić pojazdami elektrycznymi. Posiadają dwa 
rodzaje napędu: elektryczny i spalinowy. Silniki 
te mogą pracować naprzemiennie lub też równo-
cześnie, co zależy od potrzeb. W dużych aglome-
racjach miejskich, gdzie stężenie zanieczyszczeń 

w powietrzu atmosferycznym jest znaczne, spo-
wodowane m.in. częstym staniem w korkach, 
zastosowanie ma silnik elektryczny. Natomiast 

silnik spalinowy wykorzystywany jest 
do jazdy ciągłej poza miastem. 

W pojazdach hybrydo-
wych wykorzystuje się dwa 

rozwiązania konstrukcyj-
ne układu napędowego. 
Pierwszy z nich to układ 
szeregowy, gdzie silnik 
spalinowy pracuje cały 
czas w optymalnym za-
kresie obrotów napędza-

jąc generator prądu. Drugi 
- to uklad napędowy rów-

noległy, w którym silnik spali-
nowy jest mechanicznie połączony  

z kołami. 
Jedną z najważniejszych zalet pojazdów 

z napędem hybrydowym jest mniejsze zużycie 
paliwa w porównaniu z pojazdami spalinowymi. 
Efekt ten jest następstwem występowania sil-
nika elektrycznego w pojeździe hybrydowym. 
Mniejsze zużycie paliwa to mniejsze koszty jego 
zakupu i obniżona emisja zanieczyszczeń do po-
wietrza ze spalinami silnikowymi.

Auta hybrydowe są idealnym rozwiąza-
niem dla miast. Silnik elektryczny umożliwia 
poruszanie się przy niewielkim zużyciu paliwa. 
Korzyści napędu elektrycznego są najwięk-
sze podczas jazdy w korkach. W pojazdach 
z silnikiem spalinowym spalanie paliwa jest 

Elektryczne
samochody
dr inż. Barbara Sykut, dr inż. Halina Marczak, dr inż. Konrad Kowalik
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, 
Katedra Zrównoważonego Transportu i Źródeł Napędu
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największe podczas włączania się do ruchu. 
Dzięki jednostce hybrydowej można uniknąć 
emisji zanieczyszczeń ze spalinami - spalanie  
w ruchu miejskim w pojazdach hybrydowych za-
zwyczaj wynosi 3-4 l/100 km.

Pojazdy hybrydowe są cichsze 
w porównaniu z pojazdami o napędzie wy-
łącznie spalinowym. Chodzi tu zarówno o ha-
łas zewnętrzny, jak i wewnętrzny. Brak hałasu  
w kabinie pojazdu poprawia komfort jazdy i kon-
centrację kierowcy, co zmniejsza ryzyko wypad-
ków samochodowych. 

Napęd hybrydowy umożliwia odzyskiwanie 
energii. Podczas hamowania silnik elektryczny 
odzyskuje energię działając jak prądnica – od-
zyskana energia magazynowania jest w aku-
mulatorach. Z kolei naładowane baterie umo-
zliwiają dalszą jazdę. Odzyskiwanie energii 
z hamowania wpływa na zmniejszenie zużycia tarcz  
i klocków hamulcowych. W efekcie mniejsze 
koszty eksploatacyjne i materiałowe związane są 
z wymianą zespołów hamulcowych.

Pojazdy hybrydowe są przyjazne dla środo-
wiska. Zamontowane w nich jednostki silniko-
we powodują mniejszą emisję dwutlenku wę-
gla i innych substancji, w tym szkodliwych, ze 
względu na zmniejszone zużycie w tych jednost-
kach paliw silnikowych. Ma to kluczowe zna-
czenie zwłaszcza przy wzmożonej mobilności  
w miastach. W związku z powyższym po-
jazdy hybrydowe mogą odegrać istotną rolę  
w działaniach ograniczających zjawisko 
smogu i intensyfikację naturalnego efektu 
cieplarnianego.

Kolejną zaletą nowoczesnych rozwiązań kon-
strukcyjnych pojazdów hybrydowych typu plug
-in jest możliwy duży dystans (od kilkunastu do 
kilkudziesięciu kilometrów), jaki mogą pokonać 
te pojazdy na silniku elektrycznym. 

Posiadacze aut hybrydowych mogą li-
czyć na działania promujące transport 
zrównoważony. Wsród nich można wy-
mienić ułatwienia w zakresie parkowania  
w zatłoczonych obszarach miast – specjal-
nie przenaczone miejsca parkingowe dla po-
jazdów hybrydowych i innych pojazdów 
z napędem alternatywnym do pojazdów  
z tradycyjnym napędem spalinowym.  
W przypadku ustanowienia w miastach stref 
„czystych“ prawo wjazdu do nich mogą 
mieć jedynie pojazdy bez- i niskoemisyjne,  
w tym hybrydowe.

Obok zalet pojazdy hybrydowe posiadają 
również wady. W tym obszarze należy wymienić 
wyższe ceny zakupu w prównaniu do pojazdów 
z napędem tradycyjnym, mniejszą pojemność 
bagażnika z uwagi na konieczność zamonto-
wania w nim baterii, zwiększoną masę pojazdu 
hybrydowego ze względu na akumulatory, które 
stanowią istotny element konstrukcji.

Problem stanowi również zbyt mała wytrzy-
małość akumulatorów. Na żywotność bate-
rii niekorzystnie wpływają warunki pogodowe 
w naszym kraju. Wymiana baterii jest bardzo 
kosztowna (cena baterii waha się od kilku do kil-
kunastu tysięcy złotych).

Z kolei produkcja baterii negatywnie oddzia-
łuje na środowisko. Tak samo można ocenić 

wpływ na środowisko baterii na etapie poużytko-
wym (utylizacji). 

Również koszty serwisowania najpraw-
dopodobniej będą wysokie z uwagi na to, że  
w większości przypadków serwis będzie realizo-
wany w autoryzowanych serwisach. Koszty usług 
w takich salonach są bardzo wysokie. Zazwyczaj 
w takim aucie nie wymienia się pojedynczych 
części, lecz całe podzespoły. 

Hybrydy, jako że ciągle jeszcze są mało popu-
larne w Polsce, mogą szybko tracić na wartości. 
Z tego względu niewielki jest też rynek części 
zamiennych.

To może napędy elektryczne są eko? 
W tym przypadku należałoby w tych rozwa-

żaniach pamiętać o ochronie środowiska przede 
wszystkim w sferze produkcji i utylizacji pojaz-
dów. Wszyscy przecież wiemy, że pojazd z na-
pędem elektrycznym nie emituje do środowi-
ska szkodliwych spalin, które powstają podczas 
użytkowania pojazdów z napędem spalinowym 
lub hybrydowym. Ale czy na pewno tak jest? 
A co z energią elektryczną potrzebną do poru-
szania takiego samochodu? Skąd ona się bierze? 
Niestety nie wszystkie kraje, wśród nich Polska, 
mają ekologiczne technologie pozyskiwania 
energii elektrycznej mogącej zasilać takie środ-
ki transportu. W Polsce pochodzi ona głównie ze 
spalania węgla co zmienia obraz ekologicznego 
pojazdu elektrycznego. Na szczęście coraz bar-
dziej powszechne staje się użytkowanie instala-
cji fotowoltaicznych co pozwala na uzyskiwanie 
„czystej” energii więc daje szansę na „czyste” 
użytkowanie pojazdów elektrycznych. Kolejnym 
problemem dla środowiska jest wytwarzanie ta-
kich środków transportu. Wiąże się ono z pro-
dukcją baterii zasilającej pojazd elektryczny. 
Jest to proces wysoce energochłonny, podczas 
którego emisja CO2 do atmosfery jest czasem 
dwukrotnie wyższa niż w przypadku produkcji 
pojazdów zasilanych tradycyjnymi napędami. 
Pierwsze analizy wykazały, że dopiero po prze-
jechaniu elektrykiem 50-60 tys. km. wyrównują 
się różnice w emisji CO2 w stosunku do pojazdu 
spalinowego. Dopiero wtedy pojazd elektryczny 
ma przewagę nad zasilanym silnikiem spalino-
wym. Patrząc jednak na sposób pozyskiwania 
w Polsce energii elektrycznej analizy pokazują, 
że pojazd elektryczny zaczyna być ekologiczny 
dopiero po przejechaniu ok. 75-90 tys. km. 

Kolejnym problemem są koszty zakupu i eks-
ploatacji, które często dla kupującego są bardziej 
istotne niż ochrona środowiska naturalnego.

Jak widać problem ekologicznej motoryzacji 
jest dość złożony i zależy od wielu czynników 
przez co niełatwy do analizy oceny jej oddziały-
wania na środowisko.
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Separatory są urządzeniami umożliwia-
jącymi oczyszczanie ścieków przed od-

prowadzeniem ich do kanalizacji. Jednak i one 
same potrzebują czynności czyszczenia, aby 
mogły sprawnie działać i spełniać swoje funkcje. 
Regularne i kompleksowe czyszczenie tych urzą-
dzeń jest jednym z najważniejszych elementów 
ich eksploatacji.

Separatory możemy podzielić ze względu na 
rodzaj zanieczyszczeń, z których oczyszczają 
ścieki, czyli: tłuszcze, substancje ropopochodne, 
skrobia. 

Separator substancji ropopochodnych znaj-
duje zastosowanie wszędzie tam, gdzie zachodzi 
konieczność oczyszczania wód z substancji ropo-
pochodnych i zawiesin, np. serwisy samochodo-
we, auto myjnie oraz przepompowywania wód 
oczyszczonych (parkingi). 

Separatory tłuszczu to urządzenia przezna-
czone do zatrzymywania tłuszczu oraz substan-
cji stałych zawartych w ściekach, urządzenia, 
których zadaniem jest zatrzymywanie wszelkich 
cząsteczek tłuszczu pochodzenia zwierzęcego 

jak i roślinnego. Separatory oczyszczają również 
ścieki technologiczne, które pochodzą np. z re-
stauracji, barów szybkiej obsługi, hoteli, ubojni 
a także z rzeźni. 

Zarówno przegląd jak i czyszczenie separa-
torów należy do ustawowych obowiązków pod-
miotów zarządzających nimi lub będących ich 
właścicielami, co wynika z art. 62 ustawy prawo 
budowlane (Dz.U. 2020.1333 t.j.). Obowiązek 
czyszczenia separatorów reguluje także ustawa 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środo-
wiska (Dz.U 2020.1219 t.j.), ustawa z dnia 27 
kwietnia 2001 r. – o odpadach (Dz.U. 2020.797 
t.j.) oraz Rozporządzenie Ministra Środowiska 
z 29 listopada 2002 r. w sprawie warunków ja-
kie należy spełniać przy odprowadzeniu ścieków 
do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska natural-
nego (Dz.U 2002.212.1799). Akty te jednoznacz-
nie wskazują, iż firma zajmująca się eksploata-
cją (czyszczeniem oraz odbiorem odpadów) jest 
ich wytwórcą. 

SEPARATORY 
- o czym warto wiedzieć 

KATARZYNA KUŁAK-KRZYSIAK

Należy pamiętać, że częstotliwość odbioru od-
padów z separatorów powinna być zgodna z za-
leceniami, które określa producent, najczęściej 
rekomendujący odbiór odpadów zgormadzonych 
w separatorze dwa razy do roku. Zdarza się jed-
nak, że są one opróżniane rzadziej, co może 
spowodować przekroczenia dopuszczalnych stę-
żeń na opływie separatora. Konsekwencje takiej 
sytuacji poniesie użytkownik separatora. Jeśli 
bowiem dojdzie do przekroczenia poziomu sub-
stancji ropopochodnych, urządzenie na odpływie 
ulegnie zamknięciu, co spowoduje przepełnienie 
i wylanie zgromadzonej wody.

Czyszczenie separatora najlepiej wykonywać 
w pierwszych tygodniach wiosny, kiedy wraz 
z końcem zimy pojawiają się wody roztopowe, 
a także częściej występują ulewne, wiosenne 
deszcze. Drugim dobrym momentem na usuwa-
nie osadów są miesiące jesienno-zimowe. Dzięki 
wykonaniu czyszczenia w tym czasie robimy 
miejsce na osady, które spływać będą ze szcze-
gólnym nasileniem wiosną.

Poza okresowymi zabiegami oczyszczania se-
paratorów i opróżniania ich z osadów, może się 
zdarzyć, że służby ochrony środowiska stwierdzą 

przekroczenie dopuszczalnych stężeń na odpły-
wie urządzenia i wówczas nakażą natychmiasto-
we opróżnienie i wyczyszczenie separatora.

Kompleksowy serwis separatorów powi-
nien być realizowany przez wyspecjalizowane 
firmy, takie jak np. Lubelska Agencja Ochrony 
Środowiska S.A. z siedzibą w Świdniku, która 
dodatkowo świadczy specjalistyczne usługi zwią-
zane z czyszczeniem instalacji przemysłowych, 
linii produkcyjnych i zbiorników magazynowych. 
Pracownicy firmy czyszczą wyposażenie sepa-
ratora, którym może być, w zależności od typu 
urządzenia, albo wkład koalescencyjny albo pa-
kiety lamelowe. W razie konieczności wymienia-
ją je na nowe. Sprawdzają pracę pływaka, myją 
osadnik i uruchamiają, a także sprawdzają sys-
temy alarmowe. W skład usługi wchodzi czysz-
czenie wraz z utylizacją odpadów oraz wpisem 
do książki eksploatacyjnej obiektu. Lubelska 
Agencja Ochrony Środowiska S.A. posiada na 
wyposażeniu swojej floty specjalistyczne ase-
nizacyjne pojazdy ciśnieniowe, dostosowane do 
odbioru odpadów niebezpiecznych, powstają-
cych w wyniku prac związanych z w/w usługą.
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Czy słyszeliście o mysiej utopii? Mianem tym 
określono eksperyment naukowy prowadzony 
przez amerykańskiego etologa Johna B. Calhouna 
z udziałem myszy. Zwierzętom stworzono swo-
iste „niebo na ziemi”, doskonałe warunki życia 
bez drapieżników, z dostatkiem pożywienia, picia 
i materiałów do budowy gniazd, opieką wetery-
naryjną, przyjazną temperaturą, a następnie… 
poddano długookresowej obserwacji. 

Preludium
Na początek rozwiejmy pierwszą wątpliwość 

– nie mamy do czynienia z błędem korekty. John 
B. Calhoun (1917-1995) w istocie był etologiem, 
co rzec jasna nie wyklucza zainteresowania eko-
logią, zwłaszcza, że mówi się o etologicznej in-
spiracji ekologii. Etologia to dziedzina zoologii 
zajmująca się badaniami zachowań zwierząt, za-
równo dziedziczonych jak i nabytych, ale jedno-
cześnie uznająca ważność wyników tych badań 
dla nauki o człowieku. Ba, nawet uzależniająca 
zrozumienie człowieka od zrozumienia zwierząt. 

Kiedy inni etolodzy zajmowali się obser-
wacją kaczek, gołębi, psów czy gęsi, Calhoun 
skoncentrował się na gryzoniach. Przez 15 lat 
prowadził badania zachowań grupowych szczu-
ra wędrownego. W lipcu 1968 roku rozpoczął 
swój najsłynniejszy eksperyment, nazwany póź-
niej „mysią utopią”. W miejscowości Poolesville, 
w stanie Maryland, na nieruchomości należącej 

do Narodowego Instytutu Zdrowia Psychicznego 
wybudowano zagrodę na planie kwadratu o boku 
2,7m otoczoną ścianami o wysokości 1,4m. Na 
każdej ze ścianek umieszczono cztery tunele, 
z których każdy rozgałęział się na 4 kanały pro-
wadzące do budek lęgowych, karmników i do-
zowników wody. Ponieważ zagroda umieszczona 
była w zamkniętym budynku zwierzęta miały za-
pewnioną optymalną temperaturę, która w ciągu 
roku wahała się od 20 do 32°C. Cztery pary my-
szy domowych dopuszczone do eksperymentu 
uprzednio przebadano upewniając się, iż nie są 
chore. Zapewniono im również komfort izolując 
od dostępu drapieżników. Prognozowano, iż je-
dyną barierą rozwoju mysiej populacji może być 
powierzchnia zagrody, mogąca pomieścić 3840 
myszy. Konstrukcja i wydajność karmników 
wskazywały, iż dostęp do żywności nie będzie 
ograniczeniem, nim ilość myszy nie przekroczy 
9500 osobników. Konstrukcja i wydajność poideł 
z wodą pozwalały na zaspokojenie pragnienia 
6144 gryzoni. Pozostało czekać i obserwować. 

Faza I – przystosowanie.
Jak należało się spodziewać w pierwszej fazie 

eksperymentu (trwającej 104 dni) osiem myszek 
(cztery samce i cztery samice, rówieśnicy w mo-
mencie rozpoczęcia eksperymentu liczący sobie 
48 dni) przystosowywało się do nowego oto-
czenia i do siebie nawzajem. Określona została 

ADAM PRZYSTUPA

Mysia utopia. 
Mysia przestroga?

przynależność terytorialna, wybudowano gniaz-
da. W 104 dniu eksperymentu przyszły na świat 
pierwsze młode. 

Faza II – szybki wzrost.
Ponieważ mysz domowa jest zwierzęciem 

rozmnażającym się przez cały rok, a okres jej 
dojrzewania określa sią na 2-3 miesięcy, następ-
ne tygodnie przyniosły znaczny wzrost mysiej 
kolonii. Liczebność myszy dublowała się co 55 
dni. W 314 dniu obserwacji, po pięciu cyklach 
podwojeń, w zagrodzie żyło już 620 osobników. 
Jednocześnie wykształciła się struktura społecz-
na oparta o dominujące samce, które posiadały 
więcej potomstwa niż osobniki słabsze. Wyróżnić 
można było 14 grup liczących 150 osobników do-
rosłych i 470 maluchów. Każda z grup składała 
się z około 10 dorosłych i ich potomstwa. Jak 
zauważają badacze, młode doświadczały dobrej 
opieki matek i wczesnej socjalizacji, co w powią-
zaniu z optymalnymi warunkami sprawiało, iż 
liczba młodych osobników była znacząco większa 
niż utrzymywałaby się w środowisku naturalnym.

Faza III - stagnacja
Począwszy od 315 dnia kolonizacji i przez 245 

kolejne dni, populacja rosła w znacznie wolniej-
szym tempie, podwajając się co 145 dni, a nie 
jak dotychczas co 55 dni. U samców następuje 
stopniowy zanik umiejętności obrony własnego 
terytorium. Rolę tą przejmują karmiące samice, 
ale ich agresja obraca się również przeciw wła-
snemu potomstwu. Zanika instynkt macierzyń-
ski. W połowie tej fazy praktycznie już wszystkie 
młode były przedwcześnie odrzucane przez mat-
ki. Rozpoczynały one samodzielne życie bez wy-
kształcenia odpowiednich reakcji emocjonalnych 
i społecznych. Efektem tego niespodziewanego 
i złożonego mechanizmu było wykształcenie się 
pokolenia nierozmnażających się samic (tylko 
2% badanych samic było w ciąży) oraz ich mę-
skich odpowiedników nazwanych przez badaczy 
„pięknymi”. Nigdy nie angażowali się w walkę ani 
w zaloty, więc ich futro pozbawione ran i blizn 
było w doskonałym stanie. Repertuar ich zacho-
wań ograniczał się w dużej mierze do jedzenia, 
picia, spania i pielęgnacji. W fazie tej populacja 
myszy osiągnęła największą liczebność wyno-
szącą 2200 osobników. Mimo, iż w niektórych 
gniazdach przeznaczonych na 15 osobników 
obserwowano skłonność zwierząt do nadmier-
nego tłoczenia, to około 20% gniazd było wol-
nych. Nie można więc stwierdzić, iż czynnikiem 

wpływającym samodzielnie na załamanie ról 
społecznych było ograniczona dostępność wolne-
go terytorium.

Faza IV – wymieranie
Od 560 dnia eksperymentu ustał wzrost my-

siej populacji. Zgony poczęły przeważać nad 
urodzinami. Czterdzieści dni później urodziła 
się ostatnia żywa mysz. Wśród myszy nastą-
pił całkowity zanik zachowań społecznych, ich 
czynności ograniczały się do zaspokajania po-
trzeb pokarmowych i czyszczenia futra. Wielkość 
populacji stale spadała. 22 czerwca 1972 roku 
(1452 dzień eksperymentu) z 2200 osobników 
przy życiu w zdawałoby się optymalnych warun-
kach pozostawało jedynie 122 osobników, wśród 
których było tylko 22 samców. Prognoza wykład-
niczego spadku liczebności populacji wskazywa-
ła, iż ostatni samiec myszy umrze 23 maja 1973, 
a więc w 1780 dniu od początku zasiedlenia. 
Eksperyment przerwano wcześniej, w jego 1588 
dniu. 

I co teraz?
W tym miejscu, rzecz jasna, czas na wnio-

ski. Eksperyment powtarzano kilkukrotnie i za-
wsze dawał ten sam zaskakujący rezultat. Wedle 
Johna B. Calhouna, efektem nadmiernego za-
gęszczenia populacji w optymalnych warunkach 
była sytuacja, w której młode męskie osobniki 
nie znajdowały dla siebie miejsca w społeczności, 
w której role były już podzielone. Przegrywały 
rywalizację by następnie wycofać i izolować od 
reszty populacji. Skutkiem tego było zaburzenie 
ról społecznych. Gdy wzajemne relacje pomię-
dzy osobnikami w grupie zostały zapomniane, 
doszło do załamania rozwoju całej populacji i jej 
wymierania.  

Wspomniałem na początku, iż etolodzy zwykli 
z obserwacji zwierząt wysnuwać wnioski, które 
mogłyby pomóc zrozumieć zachowania człowie-
ka. Puentując opis swego eksperymentu Calhoun 
napisał, iż „dla zwierzęcia tak złożonego jak czło-
wiek, nie ma logicznego powodu, dla którego 
porównywalna sekwencja zdarzeń nie powinna 
również prowadzić do wyginięcia gatunku”. Czy 
to postawa uprawniona? Nie wiem, mam wątpli-
wości, ale zastanawiające, że gdy tylko spostrze-
gamy, że w jakimś fragmencie rzeczywistości od-
bijamy się w jego eksperymencie jak w lustrze, 
nie dopuszczamy do siebie myśli, iż mógłby mieć 
rację.
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ŁYSKA

W ŚWIECIE ZWIERZĄT  

MARCIN POLAK

Tekst - Marcin Polak, Katedra 
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UMCS w Lublinie 
Rysunki - Marek Kołodziejczyk, 

ilustrator dzikiej przyrody,
www.marek-kolodziejczyk.pl

Jest najbliżej 

spokrewniona z żurawiami

Wiosna już w pełni i zachęcam wszyst-
kich Czytelników „Ekogadki” do poszukania 
jej oznak w naszym najbliższym sąsiedz-
twie. Jednym z najciekawszych pod wzglę-
dem przyrodniczym obiektów w pobliżu 
Lublina jest Zalew Zemborzycki, gdzie przez 
cały rok można podziwiać szereg mniej lub 
bardziej charyzmatycznych gatunków pta-
ków. Szczególnie interesujące dla przyrod-
ników są okolice ujścia Bystrzycy do zbior-
nika. To tutaj znajdują się największe płaty 
roślinności szuwarowej, które w ostatnich 
latach, dzięki częściowemu spuszczeniu 
wody w akwenie, uległy znacznemu po-
większeniu. Właśnie w tym miejscu moż-
na bez trudu zaobserwować ciekawy gatu-
nek towarzyskiego ptaka wodnego, który 
chętnie gniazduje w pobliżu osad ludzkich 
– łyskę.

Jest to łatwy do identyfikacji ptak zasiedlają-
cy bardzo różnorodne zbiorniki wodne w nizinnej 
części naszego kraju. Całe upierzenie dorosłej 
łyski jest czarne. Brak wyraźnego dymorfizmu 
płciowego u tego gatunku. Polska nazwa łyski 
pochodzi od charakterystycznej „łysinki”. Jest 
to biała płytka czołowa pozbawiona piór. Wraz 
z białym dziobem i ciemnoczerwonymi tęczów-
kami tworzy specyficzny zestaw cech, dzięki 
którym możemy bez trudu rozpoznać tego pta-
ka. Duże, zielonkawe nogi posiadają charakte-
rystyczne, rozczłonkowane płatki wzdłuż długich 
palców. Podobna do łyski jest również kokosz-
ka zwyczajna (kurka wodna), którą też możemy 
rzadziej spotkać przy ujściu Bystrzycy do Zalewu 
Zemborzyckiego. Jednak nasadowa część dzioba 
i rogowa płytka czołowa kokoszki jest czerwona, 
a białe podogonie i boczne części brzucha po-
zwalają bez trudu odróżnić ją od łyski.

Może to być dla Państwa zaskoczeniem, ale 
zarówno łyska jak i kokoszka są najbliżej spo-
krewnione z żurawiami i są przedstawicielami 
rodziny chruścieli, należącej do rzędu żurawio-
wych. Rodzina chruścieli obejmuje 43 rodzaje 
(w tym 4 wymarłe) oraz 150 gatunków (w tym 
24 wymarłe). Jest to jedna z najbardziej zagro-
żonych grup ptaków na świecie. W toku ewolucji 
wiele gatunków chruścieli zasiedliło izolowane 
wyspy oceaniczne i, ze względu na brak natural-
nych wrogów, wtórnie utraciły zdolność lotu. Po 
dotarciu na te dziewicze skrawki lądu pierwszych 
kolonizatorów i związanych z nimi udomowionych 

zwierząt (m. in. kotów, szczurów itp.) niektóre 
gatunki chruścieli wymarły. Tropikalne gatunki 
chruścieli żyją w dolnej strefie wilgotnych la-
sów deszczowych, natomiast w naszych szero-
kościach geograficznych preferowane są tereny 
podmokłe: torfowiska, starorzecza, oczka śród-
polne, stawy rybne itp..

Chruściele są zazwyczaj skrytymi gatunka-
mi spędzającymi całe życie w gęstej roślinności 
szuwarowej, choć łyska jest wyjątkiem od tej 
reguły. Posiadają zazwyczaj długie palce z cha-
rakterystycznymi płatkami, dzięki którym rów-
nomiernie rozkładają swój ciężar i mogą z gra-
cją poruszać się po liliach wodnych i roślinności 
nadwodnej. Nie są wybitnymi lotnikami i podczas 
startu wymagają długiego rozbiegu. Startująca 
łyska pomaga sobie nogami, odpychając się od 
powierzchni wody.

Łyski w kwietniu są bardzo aktywne. W tym 
czasie porzucają swój towarzyski tryb życia i są 
bardzo agresywne oraz silnie terytorialne. Mogą 
toczyć między sobą zajadłe walki i boje na gra-
nicach swoich rewirów. Całymi godzinami zbie-
rają łodygi i liście trzciny pospolitej, pałki wą-
skolistnej, turzyc i innych roślin szuwarowych. 
Budują z nich pływające na powierzchni wodnej 
platformy gniazdowe. Można je bez trudu od-
różnić od innych gniazd ptaków wodnych dzię-
ki charakterystycznemu mostkowi, po którym 
przyszli rodzice wspinają się do wnętrza gniazda. 
Samica składa od 6 do 15 nakrapianych jaj. Po 
wykluciu młode łyski szybko wypływają z gniaz-
da w poszukiwaniu pokarmu. Puch piskląt jest 
czarny, jednak na głowie posiadają pomarańczo-
we i czerwone pióra.

Po skończonych lęgach łyski skupiają się 
w duże grupy, wymieniając pióra (pierząc się) 
na spokojnych akwenach. Łyska jest krótkody-
stansowym migrantem i przemieszcza się na zi-
mowiska położone m. in w zachodniej Europie. 
Na skutek ostatnich zmian klimatycznych coraz 
częściej łyski pozostają w naszym kraju na zimę. 
Jednak na Lubelszczyźnie gatunek ten nie zimu-
je regularnie i w dużych ilościach. Warunki po-
godowe są za surowe, a wiele zbiorników jest 
pokrytych grubą warstwą lodu. Ten rejon Polski 
charakteryzuje klimat kontynentalny z wyższymi 
opadami śniegu i niższymi temperaturami, niż 
w zachodniej części kraju.
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Wiosenny
detoks przyrody

Krótki marcowy wypad rowerem nad 
Zalew Zemborzycki i Bystrzycę uświa-

domił mi, że nasze najbliższe tereny rekreacyjne 
i leśne ostoje przyrody potrzebują teraz wiosen-
nego detoksu. Najprostsza defi nicja detoksyfi -
kacji to oczyszczanie w celu pozbycia się z or-
ganizmu nadmiaru nagromadzonych w wyniku 
przemian metabolicznych toksyn. Nasz organizm 
dobrze sobie z tym radzi, mamy wątrobę, która 
dba o nas 24 godziny na dobę. Czasami i ona 
może potrzebować naszego wsparcia w momen-
cie kiedy ilość toksyn w organizmie jest zbyt duża 
w stosunku do możliwości ich usuwania. Zatrucie 
organizmu możemy odczuć jako spadek energii, 
występowanie zmian skórnych, uczucie senno-
ści oraz ogólnego spadku witalności. Podobnie 
jest ze środowiskiem i przyrodą, która jest takim 
dużo bardziej skomplikowanym organizmem. 
Już wiemy, że nadmiar emitowanych przez nas 
gazów cieplarnianych zmienił klimat, susza na 
przemian z powodzią powodują katastrofy, a od-
pady dryfujące w morzach i oceanach szkodzą 
wielu gatunkom zwierząt. Witalności w przyro-
dzie coraz mniej, a przykłady wymierających ga-
tunków pokazują, że i nasza przyszłość wygląda 
w czarnych kolorach.

Po zimie w wielu miejscach przybyło no-
wych dzikich składowisk odpadów, a zaśmieco-
ne brzegi rzek, bez zasłaniającej je roślinności, 
wyglądają ponuro jak w krajach biednej Afryki. 
Wieloma dzikimi składowiskami na pewno za 
chwilę zajmą się samorządy, fi rmy miejskie czy 
Lasy Państwowe, ale jest wiele takich miejsc 
ogólnodostępnych jak brzegi rzek i zbiorników 
wodnych, rezerwaty przyrody, tereny leśne 
w pobliżu miast, ścieżki i polne drogi, które po-
trzebują naszej pomocy przy ich „odśmieceniu”. 
Takiej bezinteresownej ludzkiej pomocy.

Jak przyjrzymy się bliżej ziemi to zobaczy-
my, że wszędzie leżą tzw. „odpadowe drobiazgi”, 
butelki PET, zakrętki, puszki, strzępki foliowych 
opakowań, kapsle, plastikowe widelce czy nie-
dopałki po papierosach. W niektórych miejscach 
na drzewach i krzewach wiszą resztki woreczków 
plastikowych jako niemy symbol naszej niechluj-
ności i braku szacunku dla przyrody. Często to 
pozostałości po letnim lub jesiennym spotkaniu 
towarzyskim, którego uczestnicy w pośpiechu 
zapomnieli o swoich brudach i po skończeniu ple-
nerowej zabawy udali się do mieszkania, pewnie 
czystego mieszkania. A może Ci wszyscy pala-
cze, którzy rzucają pety na ziemię zakładają, że 

Czysta przyroda to ważna sprawa...

EKOTEMATY  DR ADAM LESIUK

taki pet rozpuści się przy pierwszym deszczu? 
A puste opakowania po słodyczach wchłoną ro-
snące pokrzywy? Niestety, pety nie rozpuszczą 
się nawet po stu ulewach, a pokrzywy nie zjadają 
opakowań z plastiku. 

Na wiosenną wycieczkę polecam początkowy 
odcinek Zalewu Zemborzyckiego gdzie Bystrzyca 
wpływa do zbiornika. Można spotkać dużo róż-
nych gatunków ptaków, a wśród nich łyski zwy-
czajne, które przyleciały na początku marca 
i zaczęły „urządzać się” na Zalewie. Zamiast 
wpatrywać się po raz kolejny w dziesiątki nie-
istotnych wiadomości i zdjęć na facebooku czy 
instagramie warto popatrzeć jak żyją ptaki w na-
turalnym środowisku, niestety środowisku za-
śmieconym. Zachęcam do zabrania na wiosenny 
spacer lub wyprawę rowerową worka na odpady, 
przyda się do pozbierania leżących w lesie czy 
nad brzegiem rzeki „drobiazgów odpadowych”. 
Poświecenie czasu dla przyrody nie będzie dla 
nas dużym obciążeniem, a świadomość zrobienia 
dobrego uczynku na pewno poprawi nasze samo-
poczucie i jakość środowiska. 

Dużo osób zastanawia się czy warto sprzą-
tać po innych? Myślę, że tak, kiedy robimy to 
incydentalnie i sprzątamy tzw. „miejsca niczyje”. 
Przez to ekozachowanie pokazujmy, że czysta 
przyroda to ważna dla nas sprawa. Jak my nie 
sprzątniemy to na pewno nie Ci co zostawili od-
pady. Od usuwania odpadów do miejsc przetwa-
rzania są specjalistyczne fi rmy, ale wiele takich 
zanieczyszczonych miejsc i obszarów nie jest 
wskazanych w zapisach umowy z samorządem 
miejskim lub wiejskim.

Dla tych, którzy bezwstydnie z uporem i de-
terminacją dalej będą śmiecić czekają manda-
ty, prawdopodobnie w tym roku podwyższone 
do wysokości 5 tys. zł.To znacznie więcej niż 
w Brukseli czy Singapurze, gdzie kary za zaśmie-
canie ulic niedopałkami i gumami do żucia wyno-
szą ok. 1 tys. zł. Czy ta kara wystarczy, żeby na-
uczyć wszystkich ekonawyku zabierania ze sobą 
odpadów czas pokaże. Sama wysokość kary nie 
wystarczy, trzeba wskazać winnego i ukarać go 
na gorącym uczynku. 

Zaśmiecanie środowiska to przede wszyst-
kim kwestia wychowania i codziennej kultury. 
Po wielu latach od wprowadzenia zakazów pa-
lenia w miejscach publicznych przestaliśmy pa-
lić również przy dzieciach, zaczęliśmy sprzątać 
psie odchody, to może za kilka lat głupio będzie 

rzucić niektórym niedopałek na ziemię czy butel-
kę w krzaki. Jak będziemy teraz oczyszczać na-
sze piwnice, schowki, posesje, ogródki oraz swój 
organizm to przez chwilę pomyślmy o pomocy 
przy wiosennym detoksie dla przyrody. I bądźmy 
dla niej dobrzy nie tylko na wiosnę.

dr Adam Lesiuk
Wydział Nauk o Ziemi

i Gospodarki Przestrzennej
UMCS w Lublinie
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SZEPTY NATURY 

Ron Milo, profesor nadzwyczajny w Katedrze Nauk o Roślinach i Środowisku w Instytucie Nauki 
im. Weizmanna w Izraelu opublikował wraz ze swoim zespołem wyniki badań, w ramach których 
szacowano masę biosfery i wszelkich wytworów rąk ludzkich. Wielkość tej pierwszej oszacowano na 
1,1 teraton (1 teratona = 1012 ton), wielkość tych drugich… w roku 2020 prawdopodobnie liczbę tę 
przekroczyła. Słowem, masa betonu, szkła, stali i wszelkich tworzyw sztucznych przewyższyła całą 
światową żywą biomasę. Nic dziwnego, jeśli każdego tygodnia ludzkość wytwarza przedmioty i bu-
dowle równe masie jej samej. Tośmy nabroili. Tylko co dalej?

Źródło: www.nature.com

Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology skonstru-
owali urządzenie, które pobiera wodę z suchego powietrza za 
pomocą światła słonecznego. Wewnątrz urządzenia połączonego 
z panelem słonecznym znajduje się absorbent zwany zeolitem, który 
dzięki swej strukturze może adsorbować niewielkie ilości wody zawarte 
w prawie suchym powietrzu. Modelowanie oparte na wstępnych testach 
urządzenia wskazuje, że może ono wytwarzać wodę z powietrza o wilgotności 
względnej wynoszącej zaledwie 20% - na poziomach obserwowanych na pustyniach. Dotychczas 
używane  urządzenia do zbierania wody z atmosfery, takie jak systemy zbierania mgły, działają tylko 
przy wilgotności względnej wynoszącej co najmniej 50%. W nowym urządzeniu woda z otaczającego 
powietrza jest nocą zasysana na powierzchnię warstwy adsorbentu. Gdy słońce ponownie wschodzi 
i ogrzewa górną płytę termiczną, różnica temperatur prowadzi do desorpcji i skroplenia cieczy na 
płycie zbierającej. Podczas testów urządzenie było w stanie wyprodukować 0,77 litra wody dziennie 
na każdy metr kwadratowy absorbera słonecznego. Technologia może stać się przydatna w sytuacji 
niedoboru wody na obszarach o ograniczonym dostępie do energii elektrycznej.

Źródło: www.newscientist.com

Jeśli myślicie, iż w roku 2020 świat ze względu na pan-
demię koronawirusa nieco zwolnił w swym szaleńczym pę-
dzie, jesteście w błędzie. Okazuje się, iż w minionym roku 
Ziemia zwiększyła tempo obrotów wokół własnej osi, czego 
skutkiem był 28 rekordowo krótkich dni. Wbrew pozorom nie 
jest to zjawisko szczególnie niezwykłe. Na prędkość obrotów 
planety mają wpływ m.in. ruchy jego jądra,  zmiany ciśnie-
nia atmosferycznego, wiatry czy prądy oceaniczne. Tym ra-
zem jednak Ziemia aż 28 razy pobiła dotychczasowy rekord 
ustanowiony 5 lipca 2005 roku, kiedy to jej obrót był krótszy 
o 1,0516 milisekund. Nowy rekord należy do 19 lipca 2020 
roku. Tego dnia kula ziemska zakończyła swój obrót wokół 
osi o 1,4602 milisekundy szybciej. Na zgubę naukowców i ze-
garmistrzów, którzy w takich przypadkach zwykli w swych 
pomiarach wprowadzać korekty w postaci tzw. sekundy prze-
stępnej. My ponoć nawet tego nie odczuliśmy. A jednak, wa-
kacje tego roku były odrobinę krótsze.

Źródło: www.dzienniknaukowy.pl

Ziemia wiruje 
coraz szybciej

Zabudowana planeta

Woda z pustynnego 
powietrza
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Jak się szacuje co roku bezpowrotnie ginie na naszej planecie co naj-
mniej 5 tysięcy gatunków organizmów żywych. O istnieniu większości 

z nich nawet nie mamy pojęcia i tym samym nie będziemy mieli już 
szansy ich poznać. Tym bardziej cieszą informację, wedle których 
gatunek uznany za bezpowrotnie utracony potrafił przetrwać. Oto 
naukowcy z Uniwersytetu Flinders w Adeleide poinformowali, iż 
w Queensland w Australi udało się zaobserwować rzadki gatunek 
pszczoły Pharohylaeus lactiferus. Po raz ostatni widziano ją w 1923 
roku i uznano, iż wyginęły. Iskierka nadziei, zważywszy na proroc-

two Alberta Einsteina „Jeśli wyginą pszczoły, człowiekowi zostaną 
cztery lata istnienia”.
Źródło: www.independent.co.uk

Zaginione pszczoły
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Śledząc rozwój kolekcjonerstwa polskiego 
łatwo możemy zrozumieć jak rozwijało się pol-
skie muzealnictwo. Najstarsze muzea zawdzię-
czają swoje powstanie i zasoby inicjatywom 
prywatnym i społecznym. Dowodem tego są np. 
muzea narodowe w Krakowie z darami Hutten-
Czapskich, etnografi czne w Krakowie ze zbiora-
mi Seweryna Udzieli, czy muzea Lwowa zasilo-
ne przez Władysława Łozińskiego i Bolesława 
Orzechowskiego. Oczywiście trzeba pamiętać 
o kolekcjonerskiej działalności Czartoryskich, 
Ossolińskich, Działyńskich, Baworowskich, 
Raczyńskich, Mielżyńskich i Zamoyskich. 

Także Muzeum Narodowe w Lublinie, które 
powstało w 1906 roku, zawdzięcza swoje po-
wstanie osobom prywatnym i zbiorom insty-
tucji (m.in. Lubelskie Towarzystwo Rolnicze, 
Polskie Towarzystwo Krajoznawcze i Lubelskie 
Towarzystwo Higieniczne). Eksponaty, któ-
re stworzyły podstawę jego zbiorów to eks-
ponaty z wystaw zorganizowanych w 1901 
roku – przemysłowo-rolniczej i przedmiotów 
sztuki i starożytności, dary Józefa Branta ze 
Smorynia, Zamoyskich ze Zwierzyńca, doktoro-
wej Dziewulskiej, dr. Aleksandra Jaworowskiego, 
zbiory po Hieronimie Łopacińskim, zbiory dr. 
Stefana Monasterskiego i w końcu dary dr. 
Wacława Lasockiego z Muzeum Ziemi Lubelskiej 
w Nałęczowie, o którym dzisiaj opowiemy. 

Wacław Lasocki urodził się 8 października 
1837 roku na Wołyniu, we wsi Bisówka, powiat 
Ostrogski. W czerwcu 1854 roku ukończył gim-
nazjum w Żytomierzu i rozpoczął studia me-
dyczne w Kijowie. W 1859 roku ukończył studia 
i rozpoczął praktykę lekarską w klinice chirurgii 
wewnętrznej profesora Heubenetta przy szpita-
lu wojskowym na Peczersku w Kijowie. Po ślubie 
z Marią Mianowską w 1861 roku porzucił prakty-
kę lekarską i osiadł w majątku Ośniki. Oprócz za-
jęć związanych z prowadzeniem gospodarstwa, 

studiował historię. Prowadził też pracę społeczną 
– był, m.in. prezesem Towarzystwa Lekarskiego 
Wołyńskiego. 

Po wybuchu powstania styczniowego Lasocki 
2 maja 1863 roku został wezwany przez Komitet 
Powstańczy Wołyński. Powierzono mu zada-
nie przewiezienia broni i pieniędzy do oddziału 
Edmunda Różyckiego. W drodze został pojmany 
przez chłopów i oddany w ręce Rosjan.  Sąd ska-
zał Lasockiego na karę śmierci. Zamieniono mu 
jednak tę karę na 10 lat ciężkich robót w kopal-
niach i konfi skatę majątku, a w wyniku starań 
żony i rodziny – na 10 lat robót w fortecy i kon-
fi skatę mienia. Droga wygnańców na Syberię 
trwała ponad dwa lata. Na etapie w Tobolsku 
i Irkucku Lasocki walczył wraz z kolegami z epi-
demią ospy i tyfusu. Za tę działalność zamienio-
no mu karę na osiedlenie w Usolu. Następnie 
został przeniesiony jako lekarz „familijny”
do Usolskiego Zawodu o 16 wiorst od Irkucka, 
gdzie jak mówiono, zebrała się „polska śmie-
tanka”. Po amnestii w 1866 roku praktykował 
w Galiczu i Kostromie.

W 1873 roku Lasocki przyjechał do Warszawy, 
gdzie został naczelnym lekarzem Drogi Żelaznej 
Nadwiślańskiej. Po zakończeniu tych prac, 
w 1878 roku zawarł z Fortunatem Nowickim 
i Konradem Chmielewskim spółkę udziałową 
mającą na celu odrodzenie zakładu zdrojowe-
go w Nałęczowie. Jak pisał Henryk Wiercieński 
w nekrologu Lasockiego „Myślą założycielską 
uzdrowiska było ułatwienie elicie inteligencji pol-
skiej zbieranie się pod pozorem kuracji i porozu-
miewanie się w sprawach ojczystych”. 

W 1884 roku Lasocki stanął na czele Rady 
Zarządzającej Towarzystwa Udziałowego 
i przez kilka lat prowadził administrację za-
kładu. Dzięki swej działalności szybko zyskał 
miano „Wskrzesiciela Nałęczowa”, a po przej-
ściu na emeryturę w 1898 roku, Lasocki na 
stałe przeniósł się z Warszawy do Nałęczowa. 
Po śmierci żony Lasocki zaczął pisać pamięt-
niki, zbierać grafi ki, eksponaty etnografi czne, 
przyrodnicze, prowadzić prace nad katalogo-
waniem swych zbiorów, które systematycznie 
uzupełniał i przekazywał różnym instytucjom, 
w tym Towarzystwu Zachęty Sztuk Pięknych 
w Królestwie Polskim i Muzeum Narodowemu 
w Krakowie. W Nałęczowie pozostawił zbiory et-
nografi czne dotyczące Lubelszczyzny, ilustracje, 
opracowania historyczne, grafi ki, bogaty zbiór 
fotografi i z zesłania oraz pamiątki osobiste. 

W 1906 roku dyrektor Zakładu Nałęczo-
wskiego, dr Adam Puławski, wraz ze swym 
współpracownikiem, dr. Bronisławem Malewskim, 
zorganizowali Muzeum Ziemi Lubelskiej z ekspo-
natami etnografi cznymi i fi zjografi cznymi. Ich 
współpracownikiem i współwłaścicielem został 
Lasocki. Oddał wówczas część swojej biblioteki, 
zbiór rycin dwie szafy i dwie komody z brązami. 
Zbiory przechowywano w sali parterowej pałacu 
Małachowskich. Kiedy Stanisław Śliwiński, zie-
mianin z Antopola, powziął myśl budowy Domu 
Ludowego, w 1908 roku oddał dla potrzeb mu-
zeum dwie sale, a kilka lat później dodał trzecią. 
Zebrano tam okazy ptaków, gadów, stroje ludo-
we i zdobnictwo, wyroby ceramiczne, eksponaty 
z zakresu gleboznastwa, wykopaliska, numizma-
ty, zbiory rycin, fotografi e i bibliotekę. Muzeum 
najpierw nosiło nazwę „Muzeum Ziem Położonych 
między Wisłą i Bugiem”, a później „Muzeum Ziemi 
Lubelskiej im. Mikołaja Kopernika”. Eksponatami 
w Muzeum do 1918 roku zajmował się tylko 
Wacław Lasocki.

Ponieważ podupadł na zdrowiu i nie miał 
spadkobierców, postanowił przekazać swe zbio-
ry Muzeum Lubelskiemu. 27 grudnia 1921 roku 
Wacław Lasocki zmarł. 19 czerwca 1922 roku 
na walnym zebraniu Towarzystwa p n. Muzeum 
Lubelskie, Ludwik Kowalczewski powiedział: 
„Dar śp. Dr Wacława Lasockiego jest fundamen-
tem Muzeum, a szczególnie dział etnografi czny 
i przyrodniczy może być słusznie nazwany da-
rem królewskim. Z działu przyrodniczego najle-
piej zorganizowana jest ornitologia, dział ssaków 

przedstawia się już słabiej, dział botaniczny jest 
również niezbyt bogaty, więcej jest  okazów pa-
leontologicznych, niewiele jest również próbek 
ziemi lubelskiej”. Z prasy dowiadujemy się, że 
„dla krótkości czasu” nie sporządzono spisu da-
rów Wacława Lasockiego. 

Nie spisane dary dotrwały do II wojny świa-
towej. Część zbiorów, w postaci dokumentów 
przekazano w lutym 1941 roku do Archiwum.
Część materiałów pozostała w Wojewódzkiej 
Bibliotece Publicznej im. H. Łopacińskiego. Są to 
rękopisy dotyczące zesłania na Syberię, wiersze 
Juliana Beliny-Kędrzyckiego, marszruta zesłań-
ców, pamiątki z Usola – ręcznie pisane wykłady 
z zakresu medycyny, podręczniki, materiały od-
noszące się do szkoły instruktorów koszykarskich 
w Nałęczowie, warsztatów tkackich, dyplomy 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Związku 
Kółek Rolniczych Województwa Lubelskiego, 
akta dotyczące Zakładu Leczniczego „Nałęczów”
oraz dokumenty rodzinne. 

Niestety z bogatego działu przyrodniczego nic 
się nie zachowało. Skrzydło gmachu ówczesnego 
Muzeum Lubelskiego zostało prawie doszczętnie 
zniszczone podczas bombardowania we wrze-
śniu 1939 roku. Najlepiej zachowały się zbiory 
biblioteczne. W bibliotece Muzeum Narodowego 
w Lublinie jest ok. 300 tomów po Lasockim. Dział 
pamiątek jest zdekompletowany. Do naszych 
czasów przetrwały fotografi e i pamiątki odno-
szące się do powstania styczniowego i zesłania.
Jest to jeden z cenniejszych zbiorów wśród pol-
skich muzeów.

LUBELSKIE HISTORIE

MAGDALENA PIWOWARSKA

WACŁAW
LASOCKI
(1837-1921)

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.
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Miałem pomysł, by za-
cząć tę rozmowę od py-
tania o Freda Astaire czy 
Genny Kelly, ale to mu-
sical „Hair” był pierwszą 
Pana inspiracją?

To prawda, pamiętam ten 
moment w kinie „Kosmos” 
w Lublinie, kiedy zachwyciłem 
się wersją filmową tego musicalu. 
Znakomita choreografia, świetna mu-
zyka, znakomici, młodzi artyści tańczący, śpie-
wający i grający, a do tego ciekawy scenariusz 
z pacyfistycznym przesłaniem. Każdy z tych 
elementów fantastycznie współgrał z innymi, co 
dało wspaniały efekt artystyczny. Nie wiedziałem 
wcześniej, że coś takiego jest w ogóle możliwe, 
bo zazwyczaj tancerze tańczyli, śpiewacy śpie-
wali, aktorzy grali. Choreografia Twyli Tharp, 
która łączyła różne style tańca, była dynamicz-
na, i nowoczesna. Nigdy wcześniej nie widzia-
łem, by ktoś w taki sposób tańczył. To było tak 
organiczne, dynamiczne i zaskakujące połącze-
nie tańca, pantomimy i akrobatyki. Miałem po-
tem szczęście spotkać osobiście Twyla’e Tharp 
w Ameryce i na kolanach jej dziękowałem za 
„Hair”. Opowiadałem jej, że była to moja ży-
ciowa inspiracja do pójścia w kierunku teatru 
muzycznego. 

Wrażliwość muzyczna była w Panu już 
wcześniej. 

Podczas nauki w III Liceum Ogólnokształcącym 

im. Unii Lubelskiej miałem 
w Lublinie zespół muzycz-
ny. Graliśmy na weselach, 
zabawach i innych impre-
zach. Sprzęt pożyczaliśmy 
z Liceum Chemicznego. 
Mieszkałem w bursie, gdzie 

była pracownia muzyczna. 
Zamykałem się tam by bęb-

nić, grać na organach, na gita-
rze, na wszystkim co możliwe. To 

wszystko rzecz jasna miało wymiar amator-
ski. Podobnie było ze śpiewem. Pamiętam, że 
brałem udział w festiwalu piosenki turystycznej 
„Bakcynalia” w Lublinie. Potem tańczyłem trochę 
taniec towarzyski w „Lotanie”, w garnizonowym 
klubie oficerskim w Lublinie, gdzie zresztą akom-
paniował mi Jurek Słota.

Współtworzący potem zespół VOX…
Po latach, przy okazji realizacji jakiegoś pro-

gramu spotkaliśmy się w telewizji. Poznał mnie. 
Mówię do niego – „Skąd ja Cię znam?”. A on na to 
- „To ja będąc w wojsku akompaniowałem Ci na 
próbach”. W tańcu towarzyskim miałem D klasę, 
a największy sukces osiągnąłem na konkursie 
Lubelskiego Koziołka, zajmując trzecie miejsce. 
Nagrodą była pieczona kaczka, którą przyniosłem 
w całości do domu i następnego dnia z przyjem-
nością zjadłem. Tańczyłem też w zespole tańca 
ludowego przy UMCS-ie. Wtedy też pojawił się 
zespół pantomimy – Teatr Wizji i Ruchu prowa-
dzony przez Jerzego Leszczyńskiego. Poszedłem 

Podążać
za marzeniami
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Z Januszem Józefowiczem rozmawiamy o czasie młodości spędzonym 
w Lublinie, fenomenie musicalu „Metro” oraz sekretach powstania 
 „Polity” pierwszego na świecie musicalu w technologii 3D.

ADAM PRZYSTUPA
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że wiedzieliśmy jak to naprawdę wyglądało, że 
był to super pomysł. Pojawiła się wtedy propozy-
cja asystentury od profesora Towena, bo okaza-
ło się, że mam wyjątkowy talent do stepowania. 
Pamiętam ten wzruszający moment, gdy w tram-
waju w Chorzowie powiedział mi, że jestem jego 
najzdolniejszym uczniem, a ja mu wyznałem, że 
zdaję do szkoły teatralnej i nie będę pedagogiem 
stepowania tylko aktorem. Pan profesor łezkę 
uronił. 

Drugie podejście do szkoły teatralnej 
zwieńczone zostało sukcesem…

Też nie bez problemów, bo zostałem warun-
kowo dopuszczony do drugiego etapu. Studia też 
niosły ze sobą wiele przygód, bo po pierwszym 
roku miałem być z nich wyrzucony. Uznano, że 
jestem „za gotowy”. Eksternistycznie zdawałem 
więc egzamin piosenkarski przed profesorem 
Aleksandrem Bardinim. Akompaniował mi Antek 
Kopff. Pamiętam, gdy przyszliśmy na egzamin 
wszyscy myśleli, że to on zdaje, bo był eleganc-
ki ubrany, a ja w jakimś powyciąganym swetrze 
wyglądałem na akompaniatora. Zdałem ten eg-
zamin i jestem dyplomowanym piosenkarzem. 
Na szczęście okazało się, że szkoła zdecydowała 
się mnie pozostawić i potem już było coraz lepiej. 
Na absolutorium miałem bardzo dobre oceny 
u wszystkich profesorów. Prowadziłem też zaję-
cia choreograficzne z kolegami z roku, a kiedy na 
trzecim roku pojawił się Andrzej Strzelecki z pomy-
słem przygotowania materiału Thomasa Wallera, 
bardzo się z tego ucieszyłem. Połączyliśmy nasze 
siły, zainteresowania, zdolności, pasje i powstało 

„Złe zachowanie”. Dyplom muzyczny, który był 
wielkim sukcesem. Zjeździliśmy z tym spekta-
klem całą Europę, byliśmy nagradzani na festi-
walach i dzięki temu całym rokiem poszliśmy do 
Teatru Rampa. Wszystko się fantastycznie ukła-
dało, ale ja w pewnym momencie zdecydowałem 
się odejść i szukać w tym wszystkim swojej dro-
gi. Równolegle pracowałem w Teatrze Ateneum, 
gdzie poznałem Wojtka Młynarskiego i Janusza 
Stokłosę. Zaczęliśmy sobie marzyć o oryginal-
nym musicalu. 

I tu zaczynamy opowieść o musicalu 
„Metro”…

Wydawało nam się, że teksty do wyma-
rzonego musicalu napisze Młynarski, muzykę 
Stokłosa a ja miałem to wyreżyserować. Los 
jednak zdecydował inaczej. Pojawił się ciekawy 
pomysł „Metra” autorstwa sióstr Agaty i Maryny 
Miklaszewskich. Spotkałem się z Przemysławem 
Gintrowskim, który jak się okazało już napisał 
muzykę do „Metra”. Jego kompozycje nie przy-
padły mi do gustu. Okazało się, że Przemek nie 
jest człowiekiem, który zmieniłby to co napi-
sał, a ja nie tak sobie wyobrażałem współpracę 
z kompozytorem przy realizacji mojego spek-
taklu. W związku z tym powiedziałem siostrom 
Miklaszewskim, że muszą dokonać wyboru.; ja 
albo on. Finał był taki, że z Januszem Stokłosą, 
którego zaprosiłem do współpracy, zaczęliśmy 
tworzyć  „Metro”. Potem zdarzył się kolejny cu-
downy zbieg okoliczności, pojawił się Wiktor 
Kubiak, biznesmen szwedzki polskiego pocho-
dzenia. Zobaczył mnie w telewizji z Młynarskim 

tam z kolegą Heniem Szyjdukiem i się dosta-
łem, ale potem otrzymałem ultimatum z liceum, 
że albo pan Leszczyński, albo III LO. Tak więc 
gdzieś ciągnęło mnie w tą stronę, wymyślałem 
jakieś piosenki, skecze, ale nie wiązałem wtedy 
z tym swojej przyszłości. Po prostu, traktowałem 
to jako hobby. Zbliżając się do matury wszyscy 
wiedzieli dokładnie, co chcą w życiu robić a ja by-
łem przerażony. Dosłownie panika mnie ogarnia-
ła, bo kompletnie nie wiedziałem w którą stronę 
iść. 

To przypadłość ludzi wielu talentów…
W szkole uczyłem się raczej średnio. Nauka od 

drugiej klasy liceum przestała mnie generalnie 
interesować i w związku z tym w trakcie godzin 
lekcyjnych spędzałem dużo czas poza szkołą. 
Nauczyciele łatwego życia ze mną nie mieli. Tych 
godzin nieusprawiedliwionych było coraz więcej. 
Pamiętam, że kochana profesor Teresa Goworek 
powiedziała mi w trzeciej klasie, że jak będę miał 
więcej niż sto godzin nieusprawiedliwionych, to 
mnie nie dopuści do matury. Miałem ich dużo 
więcej, ale kochana pani profesor jednak mnie 
dopuściła. Chcieli się chyba już mnie z tej szkoły 
pozbyć. Czas spędzony w Lublinie, wspominam 
jako piękny okres w moim życiu. Żałuję trochę, 
że tak rzadko przebywałem w szkole, bo mia-
łem w liceum wspaniałych pedagogów: profeso-
ra Eugeniusza Pelcera, wspomnianą już profesor 
Teresę Goworek, profesor Anię Suszynę. Chyba 
nie do końca umiałem skorzystać z możliwości 
obcowania z tak wspaniałymi ludźmi.

Koniec liceum to czas życiowych decyzji…
Byłem przerażony koniecznością tego wybo-

ru. Ze strachu zdecydowałem, że będę zdawał 
na prawo. Zdawał tam mój przyjaciel, więc po-
myślałem, że może we dwóch będzie nam raź-
niej. W Sztandarze Młodych drukowano pytania 
egzaminacyjne z poprzednich lat. Mama znalazła 
mi tą gazetę, zamknąłem się w domu i w do-
syć krótkim czasie przygotowałem się do egza-
minów, choć wcześniej generalnie w ogóle mnie 
to nie interesowało. Proszę sobie wyobrazić, ja-
kimś cudem zdałem na to prawo, ale na moje 
szczęście była wówczas jeszcze punktacja za 
pochodzenie - kandydaci pochodzenia robotniczo
-chłopskiego dostawali dodatkowe punkty. Dzięki 
swojemu inteligenckiemu pochodzeniu nie zosta-
łem przyjęty na UMCS. Pojechałem więc na egza-
miny do szkoły teatralnej, ale też kompletnie bez 
przekonania. Za pieniądze zarobione graniem na 

weselach kupiłem sobie piękny garnitur. Kupiłem 
też fajny długopis, który włożyłem do wewnętrz-
nej kieszeni marynarki. Długopis „puścił” tusz 
i miałem taką wielką plamę na pięknym, jasnym 
garniturze. Pamiętam, pojawiłem się z tą plamą 
na egzaminie i zrobiłem na wszystkich duże wra-
żenie. Nie zostałem jednak przyjęty.

Sytuacja nie do pozazdroszczenia…
Między Warszawą a Lublinem leży Garwolin. 

Mieszkał tam mój wujek, który prowadził zakład 
zegarmistrzowski. Wracając z Warszawy zawsze 
się u niego zatrzymywałem. Wujek dał mi wyci-
nek z gazety, w którym było napisane, że powsta-
je Studium Taneczno-Wokalne Telewizji Polskiej 
w Koszęcinie. Jakby specjalnie dla mnie, w tym 
momencie, kiedy byłem bez szans na podążanie 
za swoim, jeszcze nie do końca uświadomionym 
marzeniem. Pamiętam, jechałem tam autosto-
pem, różnymi środkami lokomocji. W końcu do-
tarłem, wjeżdżając na dziedziniec pałacu trakto-
rem , co zrobiło na wszystkich duże wrażenie. 
Tym razem się dostałem, choć nie było łatwo, bo 
zdawało 30 osób na jedno miejsce. I tak to się 
zaczęło.

Z Koszęcina do „Metra” prowadziła jed-
nak długa droga.

Ucząc się w Koszęcinie często jeździłem 
do Lublina, bo miałem tam swoją dziewczynę. 
Prawdopodobnie podczas jednego z tych przyjaz-
dów, chyba w 1979 roku zobaczyłem wspomniany 
film „Hair” Miloša Formana. Z Koszęcina studium 
przeniesiono do Chorzowa, gdzie wybudowano 
dla nas teatr muzyczny. Pracowaliśmy tam od 
rana do nocy na salach baletowych. Mieliśmy 
tam wspaniałą ekipę pedagogów: Jonasza Koftę, 
Juliusza Loranca, Jerzego Antczaka, Antoniego 
Kopffa. W całości poświęciliśmy się temu, by 
się uczyć zawodu aktora teatru muzyczne-
go. Mieliśmy zajęcia z choreografami Zespołu 
Pieśni i Tańca Śląsk, zajęcia baletowe, zajęcia 
z pantomimy z Markiem Gołębiowskim, sztu-
ki stepowania uczył nas profesor Frank Towen 
z Pragi. To była naprawdę fantastyczna szkoła. 
W międzyczasie wybuchła „Solidarność”, Maciej 
Szczepański przestał być w 1980 roku przewodni-
czącym Komitetu ds. Radia i Telewizji. Wszystkie 
inicjatywy, które realizował wrzucono do jednego 
worka, uznano za złe i studio przestało istnieć. 
Dowiedziałem z Radia Wolna Europa, że pracuję 
w prywatnym burdelu pana Szczepańskiego. To 
nie było dla nas wesoła wiadomość, tym bardziej 
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ludzi nie była jeszcze w ogóle za granicą, a tutaj 
nagle od razu Manhattan, serce Nowego Jorku. 
Dla nich to była na pewno przygoda życia, bo 
myślę, że takich emocji, takich atrakcji nikt im 
w życiu chyba nie dostarczył. Stanęliśmy na 
Mount Evereście. Wyżej, jeżeli chodzi o musi-
cal, nie ma już nic. Wszyscy wstąpili do ame-
rykańskiego związku zawodowego, staliśmy się 
częścią branży musicalowej, spotykaliśmy się 
z artystami z innych obsad, odwiedzaliśmy się 
nawzajem na spektaklach, na próbach. Cały czas 
trwała ciężka praca. Pierwsza próba z amery-
kańską publicznością była dla mnie większym 
przeżyciem niż premiera. Stanęliśmy przed ame-
rykańskim widzem, który już wszystko widział 
i byliśmy bardzo ciekawi ich reakcji. Pamiętam 
taki moment po pierwszym spektaklu, gdy Kasia 
Groniec skończyła śpiewać ostatnią piosenkę 
i zapadła cisza. Potem rozległy się oklaski. To 
było dla nas naprawdę wielkie szczęście usłyszeć 
te brawa, właśnie w Ameryce, właśnie w teatrze 
Minskoff. Wyglądało to nieźle. Amerykanie, kie-
dy im się coś bardzo podoba to nie tylko klasz-
czą, ale też tupią i te tupanie pojawiało się na 
naszych spektaklach przedpremierowych. W su-
mie zagraliśmy prawie czterdzieści przedstawień 
przed amerykańską publicznością  . Profesor 
Zbigniew Brzeziński, doradca Prezydenta USA 
napisał: „To wielkie osiągnięcie polskiej kultury. 
Ci wspaniale utalentowani młodzi ludzie pojawili 
się w jednym z najsłynniejszych miejsc świato-
wego teatru i zmusili amerykańską publiczność, 
by oklaskiwała ich stojąc. To wydarzenie ogrom-
nej wagi.” Mimo dobrego przyjęcia ze strony 
publiczności i amerykańskiego środowiska mu-
sicalowego, losy spektaklu przesądziła recenzja 
Frankiego Richa w New York Timesie. Byłem już 
w trakcie castingów na Broadwayu, rozglądali-
śmy się za obsadą amerykańską. Ale ta recenzja 
była decydująca i wróciliśmy do Warszawy. Na 
otarcie łez otrzymaliśmy nominację do prestiżo-
wej nagrody „Tony Award”, co było fajnym ge-
stem ze strony środowiska, pokazującym, że do-
cenili naszą pracę i naszą obecność. Dostałem też 
piękny list od szefa związku zawodowego reży-
serów i choreografów amerykańskich, gdzie do-
słownie napisał, że „wspaniale przewietrzyliśmy 
Broadway”, bo Broadway w latach osiemdziesią-
tych przeżywał wielki kryzys. Teatry padały, były 
wykupowane przez biznes. Kryzys był w dużej 
mierze spowodowany sposobem myślenia, bo 

kiedy jeździłem tam przed realizacją „Metra”, 
widziałem to, co tam się działo. To było takie 
muzeum teatralne. Grano stare, sprawdzone ty-
tuły, jak „The Pajama Game”, „Guys and Dolls”, 
„Fiddler on the Roof”. To są oczywiści fajne rze-
czy, ale już wiekowe. Amerykanie hołubią je i są 
z nich dumni, bo mają, jeżeli chodzi o kulturę 
ogromny kompleks Europy, traktują musical jako 
swój wkład w światową kulturę. Kiedy przyjecha-
liśmy na Broadway, przychodzili tam właściwie 
tylko zagraniczni turyści.  „Metrem” sprawiliśmy, 
że Broadway uwierzył w to, iż może być atrak-
cyjny dla innej publiczności, dla młodych ludzi. 
Kiedy wróciliśmy do Polski, to następnym pro-
jektem teatralnym granym w tym nowojorskim 
teatrze był spektakl „Rent” dziwnie przypomina-
jący swoją estetyką i tematyką „Metro”. To był 
taki powrót Broadwayu do amerykańskiego wi-
dza. Ludzie zaczęli inwestować w nowe oryginal-
ne projekty i można powiedzieć, że „Metro” się 
do tego przyczyniło. Także jakąś tam rolę speł-
niliśmy, zapisaliśmy się w historii tego miejsca. 

Sama recenzja była takim utarciem nosa 
na hermetycznym rynku?

Oczywiście. Rynek od lat opanowany przez 
konkretną grupę ludzi. Broadway to miejsce, 
gdzie za wszystko płaci bardzo duże pieniądze, 
wszystko jest drogie. Taki projekt wiąże się 
tam z dużą inwestycją finansową i dużym ry-
zykiem. Spektakl nie ma jednego producenta. 
Wypracowano model, w którym występują pro-
ducenci, inwestorzy i koinwestorzy składający 
się na taki projekt. Jak się udaje to dobrze, jak 
nie, to składają się na następny projekt. I zja-
wia się Wiktor Kubiak z Polski, który mówi, że 
będzie jedynym producentem  spektaklu i pod-
bije Broadway. Udzielił wywiadu na całą stronę 
w New York Timesie. Pamiętam, jak to czytałem, 
to aż się spociłem. Mówię „Wiktor, co ty wyga-
dujesz, już możemy się pakować i jechać do 
domu. Przecież oni nas tu zjedzą”. Właściwie od 
tego wywiadu nasze losy były przesądzone. Pan 
Frankie Rich, moim zdaniem, napisał tą recen-
zję na zamówienie. Podobno zrobił to wcześniej. 
Nie był na premierze. A w Ameryce utarło się, że 
recenzja w New York Timesie jest decydująca. 
Musieliśmy się pakować i wracać do domu. Czy 
dobrze się stało, czy źle, nie wiem, trudno powie-
dzieć. Na pewno było to dla nas bardzo trudne, bo 
cała polska prasa też się z nami po tym wszyst-
kim nie pieściła. Byliśmy kopani z każdej strony, 

i Stokłosą w wywiadzie z Grażyną Torbicką. Nasza 
rozmowa była ilustrowana fragmentami etiud, 
które zrobiłem do spektaklu „Ćwiczenia musica-
lowe” zrealizowanego w 1987 roku na Festiwalu 
Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Pojawił się 
i powiedział – róbmy to chłopaki, bo to jest dobry 
pomysł. Mnie od razu wysłał do Ameryki, mówiąc 
„jak chcesz robić musical, musisz tam pojechać”. 
Miał rację. Pojechałem. W 1990 otrzymałem 
stypendium dla choreografów na Broadwayu. 
Spędziłem trochę czasu w Ameryce, brałem 
udział w American Dance Festiwal, oglądałem 
spektakle na Broadwayu. Po powrocie rozpoczę-
liśmy formowanie zespołu, szukanie miejsca…

Skąd pomysł by formować młodych ludzi 
zupełnie od początku?

Nie było żadnej alternatywy. To były czasy, 
kiedy aktor grał, piosenkarz śpiewał a tancerz 
tańczył. My potrzebowaliśmy ludzi, którzy przy-
najmniej dwie z tych rzeczy mogliby robić jedno-
cześnie. Po drugie, pomysł fabuły „Metra” doty-
czył ludzi młodych, którzy kontestowali ten świat 
i mieli na to odwagę, bo nie mieli nic do strace-
nia, bo mieli tylko siebie. Nie zastanawiałem się 
nad tym nawet przez sekundę. 

Znaczącym momentem musiała być pre-
miera 30 stycznia 1991 roku. 

Pamiętam ją, bo omal na nią nie dotarłem. 
Nie spałem dwie doby przed premierą, dopinałem 
wszystkie szczegóły. Tego dnia rano pojechałem 
do domu na Ursynów troszkę się przespać i nie 
sposób mnie było dobudzić. Na premierze za-
padła w pamięć reakcja publiczności. Na końcu 
otrzymaliśmy brawa na stojąco. Mieliśmy jed-
nak świadomość, że to jeszcze nie jest ostatni 
etap pracy nad spektaklem. I tak rzeczywiście 

było. Po każdym przedstawieniu, miały miejsce 
codziennie, szczegółowe omówienia spektaklu. 
Następnego dnia próby i kolejny spektakl. Dalej 
walczyliśmy z materią, żeby jakoś to wyglądało 
na scenie. 

Kiedy pojawił się pomysł z wyjazdem do 
Stanów?

To był pomysł naszego producenta, Wiktora 
Kubiaka. Zaczęliśmy o tym rozmawiać zaraz po 
premierze. Ja byłem raczej na nie. Mówiłem „słu-
chaj to jest nasza pierwsza produkcja, może na 
spokojnie przy drugiej, przy trzeciej możemy 
pomyśleć o takiej wyprawie”, ale Wiktor był pe-
wien, że to jest ten moment. To był czas, kiedy 
mówiło się o Polsce na całym świecie. Jeszcze 
świeża była legenda Solidarności. Przedstawienie 
z kraju, który wyrwał się na wolność, to mogło 
być rzeczywiście interesujące dla amerykańskie-
go widza. Rozpoczęliśmy więc przygotowania. 
Robiłem kolejne castingi i próby z drugą obsadą 
metra, bo chcieliśmy, by gdy wyjedziemy spek-
takl cały czas był grany dla polskiej publiczności. 
Równolegle przygotowywałem wersję amerykań-
ską „Metra”. Próbowaliśmy to przełożyć w taki 
sposób, by było to atrakcyjne, dla widza amery-
kańskiego, powstawały teksty piosenek, teksty 
dialogów. Zaczęliśmy jeździć do Nowego Jorku 
na rozmowy w sprawach technicznych. Cała 
pierwsza obsada „Metra” pracowała ze mną nad 
choreografią i językiem w Ojcówku. Byli z nami 
moi amerykańscy asystenci, którzy mieli potem 
pilnować spektaklu w Ameryce. 

Aż wreszcie sam wyjazd i spotkanie tych 
młodych ludzi z Ameryką…

Zupełnie niewiarygodna historia dla wszyst-
kich. To był rok 1992. Większość z tych młodych 
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w teatrze właściwie umożliwia robienie wszyst-
kiego. Miałem doświadczenia z ogromnymi de-
koracjami, które potrafiły płatać figle. Nagle 
pomyślałem, że mogę mieć ogromną dekorację, 
która nic nie waży i która nie będzie się psuła. 
Więc było w tym troszkę praktycznego podej-
ścia, ale wiedziałem też, że ta technologia daje 
możliwość kreowania takich światów, takich wi-
zji jakich w teatrze nikt wcześniej nie widział. 
I rzeczywiście tak się stało. Ludzie, którym opo-
wiadałem o tym projekcie, nie bardzo mogli to 
sobie wyobrazić. Nawet Janusz Stokłosa, z któ-
rym pracowałem przecież tyle lat, nie był entu-
zjastą tego pomysłu. Dopiero gdy zaprosiłem go 
do firmy „Platige Image”, by pokazać na małym 
ekranie kilka gotowych scen po prostu odfrunął. 
Powiedział, że to fantastyczne.  I rzeczywiście 
powstała zupełnie fajna rzecz, wyjątkowa, nowa 
w skali światowej. „Politę” zagraliśmy 50 razy 
na Torwarze, co jest rekordem tego miejsca. 
Przygotowałem potem kameralną wersję tego 
spektaklu, którą w Studio Buffo gramy do dzi-
siaj. W międzyczasie w 2017 roku zostaliśmy 
zaproszeni na międzynarodowy festiwal musica-
lowy do Korei Płd.  gdzie dostaliśmy Grand Prix 
za najlepszy musical. Natasza Urbańska dostała 
Grand Prix dla najlepszej aktorki całego festiwa-
lu. Tak więc „Polita” też dostarczyła nam wiele 
satysfakcji. Teraz w czasie pandemii zamienili-
śmy teatr w studio filmowe i zarejestrowaliśmy 
wersję filmowo-teatralną spektaklu. 

Patrząc z perspektywy czasu, co zde-
cydowało o tym w jakim miejscu jest Pan 
dzisiaj? 

Trzeba podążać za swoimi marzeniami i kie-
rować się własną intuicją. Na tym to polega. 
Trzeba próbować chociażby po to, by się nie 
udało. Kiedyś przeczytałem, że w Ameryce po-
stawiono na ulicy tablicę, gdzie każdy mógł na-
pisać, czego w życiu żałuje najbardziej. Ludzie 
pisali tam różne rzeczy. Ktoś zrobił posumowa-
nie i okazało się, że 70-80% ludzi żałowało tego 
czego nie zrobili. Nie tego co zrobili, tylko czego 
nie zrobili. Czyli większość ludzi w życiu jest nie-
spełniona z powodu własnego zaniechania. Nie 
poszedł za tą dziewczyną, nie poszedł za swoim 
pomysłem. Więc może rzecz polega właśnie na 
tym. Nie bać się, że coś nie wyjdzie, by potem 
nie żałować, że się tego nie spróbowało. 

Bardzo dziękuję za rozmowę. 
Ja również dziękuję.

za to, że ośmieliliśmy się w ogóle tam jechać. Ja 
oczywiście jako reżyser czułem się najbardziej 
odpowiedzialny za to wszystko, w związku z tym 
też bardzo to przeżyłem .

Mimo tej historii popularność „Metra”, 
która trwa do dzisiaj, chyba przerosła wa-
sze oczekiwania? 

Można powiedzieć, że wraz z „Metrem” wy-
darzyło się w polskiej kulturze coś ciekawego. 
To był pierwszy w Polsce taki poważny spek-
takl dedykowany ludziom młodym, nastoletnim. 
Wcześniej nic takiego nie powstało i ta młoda 
publiczność to doceniła. Do tej pory zresztą zna-
komitą większość publiczności stanowią nasto-
latki i dalej przeżywają ten spektakl widząc na 
scenie swoich rówieśników. Odmładzamy ten ze-
spół, szukamy talentów. „Metro” wciąż jest taką 
nieformalną szkołą, gdzie rzucamy je na głęboką 
wodę i patrzymy co się z nimi dzieje.

Domyślam się, że jest to źródłem dużej 
satysfakcji…

To jest przede wszystkim ciągła praca. Ta sa-
tysfakcja się rzeczywiście pojawia dosyć często, 
szczególnie w momentach, kiedy widzimy, że 
kształtuje się na naszych oczach fajny artysta. 

Ludzie wychodzą z „Metra” i radzą sobie w ży-
ciu. Większość teatrów musicalowych ma dzisiaj 
w swojej obsadzie ludzi, którzy od nas wyszli. 
To są najczęściej gwiazdy tych scen. W kontek-
ście „Metra” często wspominamy Kasię Groniec, 
Edytę Górniak czy Roberta Janowskiego, ale są 
też inni jak Basia Melzer, czy Zosia Nowakowska, 
która jest gwiazdą Teatru Roma. Widać, że ta nie-
formalna szkoła „Metra” działa. Nieprzypadkowo 
użyłem słowa „szkoła”, bo jak opowiadają nasze 
dziewczyny, które chodzą na castingi do reklam 
wypełniając formularze w rubryce wykształcenie 
wpisują „Metro”. 

„Metro” to również okazja by wracać do 
Lublina…

To prawda, gościliśmy z „Metrem” w Lublinie 
kilka razy. Nie zapomnę przedstawienia z 1993 
roku na stadionie Lublinianki. Dzień przed spek-
taklem, odebrałem rano telefon od ekipy z py-
taniem, co mają robić. Nie wiedziałem co się 
stało. Słyszę, że w Lublinie leje deszcz, jest 
potwornie zimno, prognozy są fatalne, oni są 
wszyscy wykończeni, bo całą noc budowali sce-
nę, stawiali maszty, montowali światła. Pytają 
co mają robić, bo sprzedanych jest 300 biletów. 
Powiedziałem; GRAMY ! Koło południa, gdy aku-
rat dojeżdżałem do Lublina, słońce zaczęło wy-
glądać zza chmur, przestało padać, po południu 
ludzie całymi rodzinami z kocykami pod pachą 
zaczęli gromadzić się na stadionie . Przyszło wte-
dy 11 tysięcy ludzi. Był to chyba nasz największy 
frekwencyjny sukces w historii grania „Metra”. To 
było niesamowite. 

Panie Januszu, przewietrzyliście troszkę 
Broadway, ale też wytyczacie nowe szlaki. 
W musicalu „Polita” opartym na biografii 
Poli Negri jako pierwsi na świecie wykorzy-
staliście rzeczywistość wirtualną.  

Od dłuższego czasu pracowałem z mediami 
w teatrze. Począwszy od przedstawienia „Tyle 
miłości” z lat 90-tych, gdzie przedwojenne fil-
my przenikały się na scenie z aktorami. Potem 
przyszły już poważniejsze historie. Projekcja do 
spektaklu „Czarownice z Eastwick” w Moskwie, 
czy materiały dokumentalne łączone z animacją 
komputerową przygotowane do opery Rogera 
Watersa „Ça Ira” w Poznaniu. Było chyba natu-
ralną koleją rzeczy, że w pewnym momencie po-
myślałem sobie, iż ta technologia 3D, która się 
pojawiła, to może być dla teatru coś fantastycz-
nego. To tworzenie przestrzeni wirtualnej, co 

Janusz Józefowicz
Choreograf, scenarzysta, aktor, reżyser, uro-

dzony 3 lipca 1959 w Świeciu, absolwent III Liceum 
Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie, 
a następnie Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej 
w Warszawie. Jest reżyserem, choreografem i współ-
scenarzystą najdłużej granego (30 lat bez przerwy) mu-
sicalu - „Metro” (nominowany do nowojorskiej Tony 
Award) oraz twórcą musicali: „Piotruś Pan”. „Romeo 
i Julia”, „Panna Tutli Putli” i „Polita” (pierwszy na świe-
cie musical 3D live, Grand Prix na Międzynarodowym 
Festiwalu Musicalowym DIMF w Korei Południowej). 
Twórca choreografii oraz reżyser musicali „Prorok” 
(Petersburgu) i Czarownice z Eastwick (Moskwa). Od 
1992 roku jest dyrektorem artystycznym teatru Studio 
Buffo - pierwszej prywatnej sceny muzycznej w Polsce. 
Współtwórca wielu spektakli teatralnych m.in. „Złe 
zachowanie”, „Zimy żal”, „Big Zbig Show”, „Brel”, 
„Hemar”, „Wysocki”, „Tyle Miłości”. Kinomanom zna-
ny m.in. z ról w filmach „Nowy Jork, czwarta rano”, 
„Gracze”, „Sztos”, „Poranek kojota”, „Sztos2”.
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Obcokrajowcy, którzy próbują się go nauczyć, muszą zmierzyć się z obfitującą w wyjątki ortogra-
fią, odmianą przez przypadki, czy wymową powitą wśród szeptliwych brzóz. Polszczyzna to również 
bogactwo słów, obfitość znaczeń, która bywa kłopotliwa dla nas samych, posługujących się nią od 
urodzenia. 

Oto kilka przykładów słów, które zdarza się nam błędnie używać, nie znając ich znaczenia:

Kostyczny – to przymiotnik na określenie kogoś uszczypliwego, zgryźliwego czy złośliwego. 
W żadnym razie, nie oznacza ona kogoś sztywnego, oschłego czy skostniałego, jak często zwykliśmy 
uważać. Do języka polskiego przywędrowało z XIX wiecznej Francji wraz przymiotnikiem „caustique”, 
który oznacza „gryzący”, a w przenośni właśnie „uszczypliwy”. Jak zapamiętać właściwe znaczenie? 
Może kojarząc zgryźliwość charakteru ze żrącymi właściwościami sody kaustycznej? Nasi przodkowie 
adoptując ów francuski wyraz, początkowy używali formy „kaustyczny”.

Onegdaj – wyraz kłopotliwy i niejednoznaczny. Jeśli już go słyszymy, to najczęściej w znaczeniu 
„kiedyś”. Wedle starych XX-słowników słowników oznacza ona jednak „przedwczoraj”. Skąd więc nie-
jednoznaczność? Nasza niewiedza, a może instynkt sprawia, iż przywracamy mu znaczenie obecne 
w XVII wiecznej polszczyźnie, gdy znaczenie tego słowa definiowano jako dowolny dzień miniony, 
z wyjątkiem wczorajszego. Tak więc, jeśli już kiedyś, to na pewno, nie wczoraj.

Osławiony, sławetny – to ktoś cieszący się złą reputacją, a nie jak można by sądzić, ktoś sławny 
w pozytywnym słowa znaczeniu. W istocie więc to słowa przeciwstawne, których znaczenie mylimy.

Rzewny – to pełen smutku, żalu, melancholii, tęskny – stąd powiedzenie „płakać rzewnymi łza-
mi”. W tym znaczeniu słowo to jest używane prawidłowo. Czasem jednak niepostrzeżenie wkrada się 
w sformułowanie „robić coś co się żywnie podoba”, czyli to co się chce, zastępując błędnie słówko 
„żywnie”. Słowo dziś samodzielnie nie używane, które kiedyś znaczyło tyle co „zgoła”, „bez wyjątku”.

Spolegliwy – to człowiek, na którym możemy polegać, który będzie oparciem w trudnych oko-
licznościach. Tymczasem słowo, które rozpropagował filozof Tadeusz Kotarbiński, zwykliśmy uży-
wać błędnie, na określenia kogoś uległego. Być może za sprawą sylaby „leg” obecnej słowie uległy, 
a może mylnie kojarząc je z brzmieniem słowa „płochliwy”? Jakkolwiek by było, właściwe jest tylko 
jego pierwotne znaczenie.

Tudzież – to synonim spójników „i”, „oraz”, „a także”. Tymczasem bardzo często, najczęściej pi-
sząc, używamy go w znaczeniu „lub”, co całkowicie wypacza znaczenie wypowiedzi. 

Zgoła – to znaczy „całkiem” „zupełnie”, „na wskroś”, „w pełni”, a nie jak by się mogło wydawać 
„prawie” czy „niemal”.

Zwykło się mówić, iż język polski to trudny język.

TRUDNE, 
CHOĆ RODZIME

W poprzednim artykule zamieściliśmy informacje odnośnie przebywania na kwarantannie 
i izolacji oraz o przysługujących uprawnieniach z tego tytułu.  Obecnie przepisy dają 

możliwość wykonywania pracy zdalnej przez osoby, które przebywają na obowiązkowej kwarantannie 
lub izolacji domowej (pod warunkiem, że daną pracę można wykonywać zdalnie).

Zgodnie z nowelizacją ustawy antykryzysowej, w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicz-
nego albo stanu epidemii pracownicy i inne osoby zatrudnione, poddane obowiązkowej kwarantannie 
lub izolacji w warunkach domowych, mogą, za zgodą pracodawcy albo zatrudniającego, świadczyć 
w trybie pracy zdalnej pracę określoną w umowie i otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie.

Osoba ta musi być zdolna do pracy, a więc jeżeli stan zdrowia pozwala na to i nie otrzymała zwol-
nienia lekarskiego.

Zdaniem resortu pracy w przypadku (za okres/okresy) świadczenia pracy w trakcie kwarantanny 
lub  izolacji w warunkach domowych nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe, ani zasiłek choro-
bowy. Możliwe jest również rozbicie okresu kwarantanny/izolacji  na okres pobierania zasiłku i okres 
pracy, ponieważ może okazać się, że na początku pracownik będzie czuł się dobrze (będzie pobierał 
wynagrodzenie za pracę), ale jego stan zdrowia może się pogorszyć i zaprzestanie pracy, za co otrzy-
ma wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

W związku z dopuszczalnością świadczenia pracy zdalnej przez pracownika poddanego kwaran-
tannie nie jest wykluczone skorzystanie przez pracownika w okresie, w którym wykonuje on pracę 
w trybie zdalnym, z przysługujących mu uprawnień pracowniczych, w tym dotyczących urlopu wy-
poczynkowego (stanowiącego dla pracownika zwolnienie od pracy). Wszak urlopu wypoczynkowego 
udziela się pracownikowi w dni, które są dla niego dniami pracy.

W takim przypadku należy mieć jednak na uwadze konieczność poszanowania w czasie (okre-
sie) takiego urlopu zasad kwarantanny, w szczególności zakazu opuszczania miejsca jej odbywa-
nia. Trzeba bowiem pamiętać, że pracownik wykonujący pracę zdalną w czasie kwarantanny, w tym 
korzystający z urlopu wypoczynkowego w okresie, w którym wykonuje pracę zdalną, nie przesta-
je być objęty wspomnianym odosobnieniem i wynikającymi z niego ograniczeniami. (Stanowisko 
Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii z 8 i 30 grudnia 2020r.).

WIEDZY NIGDY ZA WIELE

MAŁGORZATA GAJKO

Kwarantanna 
lub izolacja 

– praca zdalna
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Odznaka pilota wojskowego zosta-
ła zaprojektowana na początku 1919 
r. przez Władysława Gruberskiego – 
profesora Akademii Sztuk Pięknych i jed-
nego z organizatorów Muzeum Wojska Polskiego. 
Jej ostateczny wygląd zatwierdzono 19 lutego 
1919 r. Przedstawia sylwetkę srebrnego orła 
w locie trzymającego w dziobie wieniec lauro-
wy, do skrzydeł przymocowane są dwa łańcuszki 
spięte razem u góry. Na tylnej stronie grawero-
wano numer odznaki i datę nadania. Odznakę 
noszono po lewej stronie munduru, na 
wysokości pierwszego guzika, 2 cm 
od kołnierza. Do ubrania cywil-
nego noszono miniaturkę od-
znaki długości 3.5 cm, bez 
łańcuszka. 

Nazwa „gapa” pochodzi 
od rodowodu polskiej od-
znaki, której pierwowzorem 
była odznaka austriacka 
Feldpilota z okresu I wojny. 
„Gapą” nazywano wówczas 
pogardliwie godła (orły) byłych 
państw zaborczych – i to określenie 
przetrwało do dziś. 

Jednym z pilotów wojskowych, któremu 
przysługiwało prawo noszenia tej zaszczyt-
nej odznaki był Zygmunt Puławski. Otrzymał 
ją po odbyciu służby wojskowej. Rozpoczął ją 
w Szkole Podchorążych Rezerwy w Oddziale 
Służby Lotnictwa na Sołoczu w Poznaniu, 

w styczniu 1927 r. Szkolenie z lotów odbył 
w Szkole Pilotów w Bydgoszczy z przydziałem 

do 4 Pułku Lotniczego w Toruniu. Po zakończe-
niu służby tego samego roku przeszedł do pracy 
w Państwowych Zakładach Lotniczych. 

Zygmunt Puławski urodził się w Lublinie 24 
października 1901 r. Był najstarszym z czwor-
ga rodzeństwa. Rodzina mieszkała przy ul. 
Zamojskiej, ojciec Wojciech był zatrudniony 
w Fabryce Maszyn Rolniczych. Młody Zygmunt po 
ukończeniu szkoły podstawowej rozpoczął naukę 

w Szkole Handlowej. Trudne warunki material-
ne wywarły duży wpływ na szybkie usa-

modzielnianie się i charakter ambit-
nego chłopca. Od początku nauki 

w gimnazjum aktywnie uczestni-
czył w tworzącej się 3 Lubelskiej 
Drużynie Harcerskiej. Tam też, 
podczas prowadzenia pracowni 
modelarskiej, ujawnił się jego 
talent lotniczy. Był członkiem 

Wojskowej Kadry Szkolnej i brał 
udział w rozbrajaniu Austriaków 

w listopadzie 1918 r. W 1920 r. pełnił 
funkcję drużynowego. 

13 czerwca 1920 r. ukończył gimnazjum i je-
sienią rozpoczął studia na Wydziale Mechaniki 
Politechniki Warszawskiej. Tam rozpoczyna pra-
ce nad konstrukcjami szybowców, zapisuje się 
do Aeroklubu Warszawskiego i uzyskuje licencję 
pilota sportowego – spełniając tym swoje marze-
nie o lataniu. 

Drugie życie „gapy”
Zygmunta Puławskiego

GRZEGORZ SZTAL

Odznaka pilota wojskowego zosta-
ła zaprojektowana na początku 1919 
r. przez Władysława Gruberskiego – 

w styczniu 1927 r. Szkolenie z lotów odbył 
w Szkole Pilotów w Bydgoszczy z przydziałem 

do 4 Pułku Lotniczego w Toruniu. Po zakończe-
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Po odbyciu służby wojskowej w 1928 r. podej-
muje pracę w Państwowych Zakładach Lotniczych 
Wytwórni Płatowców w Warszawie obejmując 
stanowisko kierownika grupy konstruktorów – 
ma wówczas 27 at. Jego konstrukcje zdobywa-
ją uznanie na światowych wystawach – w. in. 
w 1930 r. w Bukareszcie jego myśliwiec PLZ-P1 
zdobywa 8 pierwszych miejsc na 15 konkurencji 
– w rywalizacji z najbardziej renomowanymi fi r-
mami lotniczymi takimi jak „Junkers”, „Fokker”, 
„Morane” czy czeska „Avia”. I kto wie jak wyglą-
dałyby polskie samoloty, gdyby nie przedwcze-
sna śmierć w katastrofi e lotniczej (równo 90 lat 
temu), w której zginął 21 marca 1931 r. oblatu-
jąc prototyp amfi bii własnej konstrukcji.

Pisząc o losach lotników nie sposób pominąć 
ich związki z pięknymi kobietami. A i dla nich po-
siadanie w gronie swoich znajomych pilota było 
czymś wyjątkowym. Do czasu pojawienia się 
w historii munduru „władców przestworzy” naj-
większą estymą wśród pań cieszyli się kawale-
rzyści. Lotnicy jednak przebili ich swoja fantazją 
i brawurą. Bo jak porównać przejażdżkę konną 
do zabrania swojej sympatii na lot w chmurach. 
Powszechnie znana jest znajomość Zygmunta 
z Hanką Haneberżanką – warszawską malarką 
i entuzjastką lotnictwa. Podobno to ona była in-
spiracją do skonstruowania dwumiejscowego hy-
droplanu, który był jego prywatną konstrukcją. 

W gronie jego przyjaciół znalazły się też sio-
stry Danuta i Joanna Jankowskie z Lublina, z któ-
rych bratem Bartoszem, poległym w 1920 r. przy-
jaźnij się Zygmunt pracując wspólnie w III LDH. 
Wtedy dziewczyny jeszcze były małe. Znajomość 
powróciła, kiedy wyrosły na piękne panny. W ar-
chiwum rodzinnym zachowały się pełne przyjaźni 
i ciepła listy Zygmunta do Jankowszczanek, czę-
sto ozdobione fotografi ami chmur, które fascy-
nowały młodego pilota podczas lotu. Zachowała 
się też w rodzinnych opowieściach historia o tym 
jak Maria – matka dziewczyn – słysząc bardzo 
nisko przelatujący samolot nad ich kamienicą 
(Narutowicza 14) mówiła „dam głowę, że to ta 
cholera nad nami lata”. Zaraz potem do mieszka-
nia przybiegła Joanna opowiadając o wspaniałej 
przejażdżce z Zygmuntem. W dowód podarował 
jej swoje odznaki pilota. Możemy odnaleźć je na 
przedwojennej fotografi i. Odznaka zawisła na 
makacie w domu Jankowskich, natomiast mi-
niatura jest jeszcze u Zygmunta w klapie mary-
narki – później była noszona jako broszka przez 

Joannę. Maria nie pochwalała związku z lotnikiem 
widząc jego niepewną przyszłość – często zda-
rzały się wypadki i kraksy lotnicze. Dziewczyny 
ułożyły sobie życie do końca utrzymując ciepłe 
kontakty z Zygmuntem. Joanna wyszła za mąż 
za szkolnego kolegę Puławskiego, Pawła Krusze. 

Zachował się przyjacielski list Zygmunta do 
Joanny z 1 marca 1931 r. (być może ostatni jaki 
napisał), w którym opisuje między innymi jak 
oblatuje prototyp hydroplanu na którym ginie 
w katastrofi e 21 marca 1931 r. Miesiąc później 
mąż Joanny – Paweł – traci życie w wypadku 
na ćwiczeniach wojskowych. Aby wyrwać córkę 
z rozpaczy Maria wysyła ją na studia do Wilna. 
Tam Joanna kończy Wydział Artystyczny na 
Uniwersytecie im. Stefana Batorego. Przed woj-
ną powtórnie wychodzi za mąż i z tego związku 
w 1937 r. przychodzi na świat córeczka Krysia. 
Wybucha wojna, w 1940 r. Niemcy aresztują 
Joannę za pracę w ZWZ i harcerstwo, trafi a pod 
„Zegar” potem na Zamek i pierwszym transpor-
tem do Ravensbruck (ale to kolejna opowieść). 
Po wyzwoleniu wraca do Lublina – prowadzi pra-
cownię jubilerską. Na jej warsztacie, wśród rze-
czy ważnych leży „gapa” Puławskiego. Zwraca 

Joanna Jankowska z „gapą”.
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ona uwagę Krysi – którą fascynuje lotnictwo (na-
leży do klubo modelarskiego) chociaż strasznie 
boi się latać. Matka spełnia jej prośbę – ucina 
z odznaki słupek mocujący nakrętkę i dolutowu-
je zapięcie broszki. Krystyna przez wiele lat nosi 
z sentymentem „gapę” Zygmunta Puławskiego, 
co widać na wielu rodzinnych fotografiach.

List do dziewczyn i fotografie wyko-
nane w czasie lotu przez Zygmunta 

Puławskiego 1928 r.

Krystyna Mrugalska (Szydłowska) 
z „gapą” lata 50 XXw.

Siedem wzgórz nad krętą rzeką
Jedno pewne - Rzym daleko
Kładzie zmierzch impasty krasne
Nad tym nader wietrznym miastem

Chłodne wiatry nie są blagą
Lecz ten gród to nie Chicago
Choć miejscowym, to nie plotki
Jest domostwem równie słodkim

Siedem wzgórz, uczelni tyleż
Oxford pozostaje w tyle
Łączy miasta nie od wczoraj
Cień „duńskiego profesora”

Jeszcze inni mylnie wskażą
Padwę miłą bakałarzom
Bo Antoni, trop ów zwodzi
Za patrona tu się zgodził

Dociekliwi wśród wzgórz zoczą
Cztery strugi, które toczą
Wody swe, lecz wspomnisz słowa
Nie chorwacki to Karlovac

Nie jest to też szwedzkie Kalmar
Hipoteza absurdalna
Choć i tu u progu lata
Los bratnie narody splatał

Siedem wzgórz na krętą rzeką
Jedno pewne – Rzym daleko…

Ustka - Lublin, 26 lipiec – 14 września 2015r.

SIEDEM 
WZGÓRZ

ADAM PRZYSTUPA
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Lubię Lublin,
bo jakże
nie lubić Lublina
O sekretach pisania przebojów i sentymencie jakim darzy Lublin 

z Andrzejem Rosiewiczem, człowiekiem talentów rozlicznych, 

śpiewem i uśmiechem przeplatana rozmowa.

ADAM PRZYSTUPA

WYWIAD

Panie Andrzeju, punktem wyjścia do 
naszej rozmowy jest szerzej nieznane wy-
darzenie związane z historią Lublina. Oto 
w czasie stanu wojennego, nocą z 16 na 17 
grudnia 1981 roku oddziały ZOMO i woj-
ska weszły na teren Fabryki Samochodów 
Ciężarowych w Lublinie by rozbić strajk 
„Solidarności”. Na chwilę przed ich wkro-
czeniem przez zakładowy radiowęzeł 
popłynął Pana wielki przebój „Chłopcy 
radarowcy”.

Nigdy o tym nie słyszałem. Widać, że straj-
kujący, niezgadzający się na tamtą ustrojową 
przemoc, mieli poczucie humoru. Jestem dla 
nich pełen uznania. Może myśleli, że piosenka 
trochę poprawi nastroje, nieco rozbroi, rozładu-
je to ZOMO i wojsko. Niestety ci, z tymi pała-
mi, nie mieli poczucia humoru. Jestem zaszczy-
cony, że ta piosenka tak trafi ła do robotników, 
iż wykorzystali ją w tak kluczowym momencie. 
Powtórzę, to dla mnie zaszczyt. 

Jak powstali „Chłopcy 
radarowcy”?

Pisząc piosenkę warto po-
ruszać temat, który jest 
wszystkim bliski. Łatwiej 
żartować, gdy wszyscy mają 
świadomość o czym mówię 
i śpiewam. W tamtych cza-
sach byliśmy producentami 
samochodów. Syrenka, mały 
fi at. Napisałem nawet wtedy 
„Balladę o miłości małego fi ata 
do syrenki”. Wraz ze wzrostem ilo-
ści samochodów pojawili się ci, którzy 
sprawdzali przekroczenie szybkości. To zjawisko 
było coraz bardziej powszechne, więc pomyśla-
łem, że trzeba by o tym coś napisać. Nazwałem 
ich chłopcy radarowcy, co ze względu na rada-
ry nasuwało się samo przez się. Wpadłem na 
pomysł wykorzystania krakowiaka, bo przebój 
musi mieć nośną melodię. Żył wtedy jeszcze mój 
tato, Wacław Rosiewicz, mężczyzna z dużym po-
czuciem humoru. Usiadłem do stołu i zacząłem 
pisać, tato leżał na łóżku i coś mi tam dorzucał. 
Kiedy wpadłem na pomysł, „że to nie są milicjan-
ci, że to byli przebierańcy”, razem wybuchnęli-
śmy śmiechem. Wszystko nabrało innego kon-
tekstu. Piosenka poszła w lud i stała się jednym 
z największych przebojów. Pamiętam, śpiewa-
łem ją w amfi teatrze w Koszalinie przy czterech 

tysiącach ludzi na widowni. Kiedy dochodziłem 
do fragmentu „niebieska czapeczka, przy boku 
pałeczka” całe rzędy załamywały się ze śmiechu. 
Grywano ją na zabawach, na weselach, gdzie 
tylko się dało. Zabawne, że kiedy pytano mi-
licjantów, co o tej piosence sądzą, jakiś ofi cer 
w poważnym tonie powiedział: „Tak, proszę pani, 
mamy takie przypadki, że się za nas przebiera-
ją”. Wielkie oszczędności poczyniłem na drogach 
przez tą piosenkę, bo choć milicjanci początkowo 
patrzyli na nią podejrzliwie, dopatrując się w niej 
kpiny, z czasem, gdy naród ją pokochał, też mu-
sieli ją pokochać.

Piosenka nie miała kłopotów z cenzurą?
Miała. Trzeba wiedzieć, że cenzura była tym 

ostrzejsza, im większa impreza, im więcej ludzi 
na widowni. Pamiętam, wystąpiłem z tą piosen-
ką w Zakopanym w restauracji „Wichry”. Mieściło 
się w niej może z 150 osób. Niewielki występ, ale 
okazało się, że przyjechali cenzorzy z Krakowa. 

Przeczytali tekst „Chłopców radarow-
ców” i zabronili śpiewać. Zarzut 

- wyśmiewanie organów wła-
dzy. Wróciłem potem do 
Warszawy, poszedłem na ul. 
Mysią, gdzie była siedziba 
cenzury. Rozżalony mó-
wię: „Panowie, to fajna, 
śmieszna piosenka, trochę 
żartu o milicji. Czego tu za-

kazywać?”. O dziwo cenzor 
zrozumiał mnie i zwolnił pio-

senkę. Cenzura w Warszawie 
była bardziej decyzyjna, a ta 

w terenie była zależna od Warszawy. 
Podobne problemy miały też inne piosenki, 
w których dotykałem spraw społeczno-politycz-
nych – „Propaganda sukcesu” czy „Pieśń o za-
chodnich bankierach”. 

Zaśpiewał je Pan na Przeglądzie 
Piosenki Prawdziwej w sierpniu 1981 roku 
w Gdańsku.

W 1980 roku byłem w szpitalu i miałem sporo 
czasu by pisać piosenki. Wcześniej byłem, jak 
sam skomentowałem to w piosence, „Ostatnim 
motylem PRL-u”. Śpiewałem wesołe piosenki 
„Zenek blues”, „Czy czuje pani cha-chę”. I nagle 
wybuchła „Solidarność”, ten nieprawdopodobny 
ruch społeczny. Chciałem to jakoś skomentować 
i jak myślę, udało się to w trzech piosenkach, któ-
re zaśpiewałem później na Przeglądzie Piosenki 
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Prawdziwej o „złoty knebel” zorganizowanym 
przez śp. Macieja Zębatego. Obok „Chłopców 
radarowców” były to „Chcemy prawdy”, „Pieśń 
o zachodnich bankierach” i „Propaganda sukce-
su”. Występowaliśmy na tle scenografii, na której 
był wysięgnik dźwigu tworzący pustą szubienicę 
oraz postać robotnika w kasku, który wypatrywał 
kto tam wisi. W tle zaś zawieszone były portre-
ty komunistycznych towarzyszy m.in. Bieruta, 
Gomółki, Cyrankiewicza, Gierka. Jedno miejsce 
było wolne. Zacząłem więc swój występ od takiej 
zapowiedzi „Proszę państwa, cieszę się, że mogę 
występować na tle kolędników gwiazdy pięcio-
ramiennej”. Pamiętam też próbę w hali Olivii, 
podczas której śpiewałem „Propagandę sukce-
su”. Pusta hala, ja, reżyser, akustyk. Patrzę a na 
widowni w pierwszym rzędzie siedzi tylko jeden 
młody facet. Zaśpiewałem całą tę pieśń, a on 
z uznaniem pokiwał głową i poszedł. Okazało 
się, że był to Jacek Kaczmarski, najwybitniejszy 
wówczas przedstawiciel młodego pokolenia, któ-
ry później dał nieprawdopodobne popisy swego 
talentu. Spotykaliśmy się później w Australii, 
Francji czy Niemczech. Talent niezwykły, cieszę 
się, że posłuchał mojej piosenki.

To szczególna piosenka…
W tym czasie wszechobecna była propaganda 

sukcesu. Zacząłem pisać tekst piosenki od słów 
„Szła sobie drogą, z kulawą nogą, głodna i bied-
na odarta z marzeń”. Wydawało się, że opisuję 
jakąś zjawę, biedną, głodną, prześladowaną po-
stać. Wtedy zrozumiałem, że to świetny pomysł, 
bo psychologicznie trzymam słuchacza w szachu 
z pytaniem „kto to jest?”. Piosenka ma blisko 
sześć minut i dopiero po kilku minutach padają 
słowa „to ja propaganda sukcesu”. I w tym mo-
mencie na widowni zawsze zrywały się brawa. 
Bardzo podobała się również „Pieśń o zachod-
nich bankierach”. Proszę sobie wyobrazić, iż ze 
względu na romantyczną i fajną melodię, grały ją 
na dancingach orkiestry w całej Polsce. Rzadka 
sytuacja, gdy wszyscy tańczą przy nierozrywko-
wym a społeczno-politycznym tekście piosenki.

Zapytam o kolejną znaczącą piosenkę 
z pana repertuaru, czyli „Pytasz mnie”.

Historie powstawania piosenek są różne. Na 
przykład piosenka „Ech matrosy”, w której pod-
czas występów śpiewałem „ech stoczniowcy, kak 
ja was ljublju”, bo były to czasy Solidarności, 
powstała w 15 minut. Wykonywałem ją razem 
z Aśką Bartel, fajną dziewczyną ze Śląska, którą 

żartobliwie zapowiadałem jako kobietę zbudo-
waną lepiej niż Huta Katowice. Podchodziłem do 
niej śpiewając jako marynarz, kładłem na jej ra-
mieniu głowę, a ona mówiła „Nie ty malczik, nie 
ty. Wy Palaczki, buntowszczyki”. Tak jak już po-
wiedziałem, ta piosenka powstała błyskawicznie. 
Natomiast z „Pytasz mnie” historia była zupełnie 
inna. Od pomysłu do realizacji upłynęło siedem 
lat. Jeździliśmy w latach siedemdziesiątych z we-
sołym jazzowym zespołem „Asocjacją Hagaw” do 
Niemiec, bo tam prawie w każdym mieście były 
kluby jazzowe. Dwa, trzy tygodnie spędzaliśmy 
za granicą i wracaliśmy do kraju. Pamiętam, nie 
mówiliśmy tego sobie wprost, ale wewnętrznie 
odczuwaliśmy rodzaj radości, wzruszenia z po-
wrotu do Polski. Za oknem samochodu jakaś łąka, 
ale to nasza łąka. Innym razem jakiś las, ale to 
nasz las. To był zdaje się rok 1977. Pomyślałem, 
że muszę kiedyś opisać to w piosence, ten ro-
dzaj wzruszenia, sentymentu, miłości do kraju, 
do Polski. W roku 1984 udało mi się wyjechać 
do Anglii. Tam, na północ od Londynu, w mieście 
Nottingham pewnego dnia powróciła do mnie 
skądś znana melodia. Pytałem sam siebie „co 
to miało być?”. Wreszcie przypomniałem sobie, 
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że wymyśliłem ją siedem lat wcześniej z myślą 
o piosence. Usiadłem przy śniadaniu i napisałem: 
„Pytasz mnie, co właściwie Cię tu trzyma. Mówisz 
mi, że nad Polską szare mgły. Pytasz mnie, czy 
rodzina, czy dziewczyna. I cóż ja, i cóż ja odpo-
wiem Ci”. I popłynęła taka romantyczna, piękna 
piosenka, o której mówiono, gdy spotykałem się 
z Polakami za granicą, że była hymnem polskich 
emigrantów. Wielu ludzi przez tę piosenkę wró-
ciło do Polski. Mówiłem żartobliwie, że tak jak 
generał Jaruzelski był ojcem emigracji polskiej, 
bo w tamtym czasie przecież wyjechało tysiące 
ludzi, tak ja, przez tę piosnkę jestem taki ojcem 
reemigracji. Nie tak licznej, ale iluś ludzi wróciło. 
A poza tym, piosenka się bardzo udała. Jestem 
wdzięczny Bogu, że coś takiego napisałem. 

Wróćmy do Pana związków z Lublinem.
W Lublinie występowałem wielokrotnie. 

Jeździłem po całej Polsce, ale moje uczucie do 
Lublina było nieco większe niż do innych miast. 
Największym darzę Warszawę, potem Lwów, 
choć z niego nie pochodzę, ale do Lublina również 
jest mi blisko. W Lublinie, podczas występu z big 
bandem w hali sportowej w 1987 roku, rok przed 
występem na Wawelu, miała miejsce prapremie-
ra słynnej piosenki „Wieje wiosna ze wschodu” 
(„Michaił, Michaił”). W Lublinie mam też przy-
jaciela, inż. Ryszarda Pełczyńskiego (specjalista 
od spawania rur o wielkich przekrojach – tak 
go przedstawiłem w Filharmonii Lubelskiej), tak 
samo jak ja zafascynowanego amerykańskimi 
rewiami, artystami takimi jak Bing Crosby, Fred 
Aster, Frank Sinatra. Z tych wszystkich powodów 
napisałem piosenkę „Lubię Lublin, bo jakże nie 
lubić Lublina”.

Opodal Lublina leży inne miejsce 
uwieczniona przez Pana w piosence, czyli 
Lubartów.  

Pamiętam to dokładnie, jakby się zdarzy-
ło wczoraj. Miałem przyjemność występować 
w Teatrze Żydowskim w Warszawie u dyrekto-
ra Szymona Szurmieja. Miałem tam dwa albo 
trzy koncerty, a że zawsze byłem wrażliwy na 
wszelkiego rodzaju folklor, zaś folklor żydow-
ski jest bardzo charakterystyczny, pomyślałem, 
że warto byłoby coś napisać. Szukałem sytu-
acji, która by mnie natchnęła i przypomnia-
łem sobie skecz „Sęk” Edwarda Dziewońskiego 
i Wiesława Michnikowskiego zaczynający się 
od słów „Poproszę zamiejscową Lubartów 33, 
Mój numer? 333”. Miałem punkt zaczepienia, 

czyli Lubartów. Piosenka nabrała popularności, 
w związku z czym zaproszono mnie m.in. do 
Lubartowa na miejscowe święto, gdzie przed 
pałacem księcia Sanguszki zaśpiewałem „Oj wej 
w Lubartowie, najpiękniejszy w świecie świat”. 
Ze swą książęcą urodą bardzo pasowałem do 
tego pałacu. Piosenka sprawiła, że postanowiłem 
napisać musical. Niestety muszę sobie zarzucić, 
że ten musical nigdy nie powstał. Powstały jesz-
cze dwie fajne piosenki, nie miałem natomiast 
cierpliwości by pisać dialogi. Głównym motywem 
musicalu miała być sufler i jego budka. Tak na 
marginesie, Budka Suflera to Lublin?

Tak, oczywiście….
Pomysł był więc taki, że sufler, który całe ży-

cie pracuje na scenie jako podpowiadacz, marzy 
o tym, by być gwiazdą tego teatru. Na początku 
przedstawienia jego budka obraca się w kierunku 
widowni. On ma tam czajniczek, robi sobie her-
batkę i zaczyna opowiadać swoją historię, swoje 
marzenia. Rozpoczyna piosenką, którą śpiewa-
łem na scenie z orkiestrą „Ja widzę, ja chodzę”. 
Zaczynała się słowami „Ja widzę, ja chodzę, ja 
słucham, ja patrzę, jakie dziś tłumy w naszym 
teatrze. Kupcy, bankierzy, obszarnicy, zjechali 
wszyscy do stolicy…” Piosenka była przeplata-
na cytatami z żydowskich piosenek. „Rebekę” 
śpiewała Aśka Bartek, zaś „Bubliczki” Danuta 
Morel, aktorka żydowskiego pochodzenia, która 
w 1979 roku wygrała Festiwal Piosenki Aktorskiej 
we Wrocławiu. Danuta pewnego razu pojecha-
ła do Katowic, bo tam była jej rodzina i mówi: 
„Słuchajcie, znacie te piosenki Rosiewicza: 
„W Lubartowie”, „Ja widzę, ja chodzę”, „Życie to 
interes”? A oni mówią „Jakie to są Rosiewicza, to 
są nasze piosenki”.

To duży komplement dla autora.
Bardzo mi się to spodobało, bo to znaczy, że 

dobrze wszedłem w ten klimat.
Która z napisanych piosenek jest Panu 

najbliższa?
Jestem urodzony w Międzylesiu. Dziś to 

część stolicy. Kiedyś to była miejscowość pod 
Warszawą, po drugiej stronie Wisły. Pewnego 
razu zaproszono mnie tam na występ. To był po-
wód by napisać piosenkę o Międzylesiu…

„Choć nie mam pamięci do dat, pamiętam. 
W Międzylesiu przyszedłem na świat, były 

święta. 
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Rozśpiewały się na niebie cherubiny, 
Serafiny na te moje urodziny. 
Choć nie mam pamięci do dat, wspominam. 
Tu się świat dziecinnych mych lat zaczynał. 
Tu był mój dziecinny świat, kolorowych pięk-

nych lat,
Gdzie na piasku bosych stóp na piasku został 

ślad”. 
Międzylesie to całe moje dzieciństwo. W tej 

piosence zawarłem moją biografię. Zwieńczyłem 
ją wzruszającym wersem: „Uśmiech mamy, 
uśmiech taty, najpiękniejsze światy dwa. 
Międzylesie, tata, mama, brat i ja”. Urodziłem się 
w Międzylesiu, a więc następną stację kolejową 
nazwali Radość. Gdy świat dowiedział się, że się 
urodziłem, a było to 1 czerwca, ogłosili między-
narodowy dzień dziecka (świat potrafił się wtedy 
jeszcze zachować). Pierwszego czerwca urodziła 
się też Marylin Monroe i stąd to podobieństwo. 

Miałem właśnie zapytać, skąd ten opty-
mizm, skąd w Panu ta radość?

Od Stwórcy. To jest dane od Boga. Palec Boży, 
dwa, albo nawet i trzy. Stwórca obsypał mnie taką 
ilością zdolności. Krótko mówiąc, żeby się tro-
chę dookreślić: śpiewa, tańczy, śmieszy, wzrusza 
i słowiańska jego dusza. Piszę teksty, komponu-
ję, stepuję i nie gorączkuję. Tyle dostałem. I tu-
taj jestem przykładem, że Stwórca ma wspaniałe 
poczucie humoru, bo jeżeli stworzenie takie jak 
ja, ma takie poczucie humoru, to Stwórca musi 
mieć jeszcze lepsze. Nieżyjący już ksiądz i ak-
tor Kazimierz Orzechowski, zapytał mnie kiedyś 
„Andrzeju, czy ty podziękowałeś Bogu za talent, 
który otrzymałeś?”. Pamiętam, występując kie-
dyś dla Polaków w kościele w Niemczech, przy-
pomniałem sobie to pytanie, a potem uklękną-
łem i podziękowałem Bogu za to co otrzymałem. 
Skończyłem SGGW w Warszawie, chciałem być 
magistrem inżynierem melioracji wodnej, iść na 
pola, nawadniać, odwadniać, użyźniać, by plo-
ny w kraju były obfite, a tu nagle palec z nieba 
się pojawił, wskazał na mnie i głos się z nieba 
ozwał „Rosiewicz, będziesz błaznem”. Wszystko 
musiałem rzucić. Koledzy ministrami, dyrek-
torami a ja za błazna. Choć ostatnio miała się 
odbyć w Krakowie wielka uroczystość. Miała się 
nazywać „koronacja Rosiewicza na królewicza”, 
ale ponieważ korona się źle kojarzy, to na razie 
impreza jest zawieszona. Najpierw weźmy się za 
smoka w koronie, tego koronawirusa. 

W tej sytuacji, przychodzi na myśl pio-
senka „Zdrówko” …

O właśnie. Dziwię się, że nasze media, decy-
denci od rozrywki nie korzystają z takich ludzi 
jak Andrzej Rosiewicz, który ma zapas piosenek 
pasujących do różnych sytuacji, poza tym stwa-
rza klimat rozrywkowy, leczniczy wręcz. Takich 
gości powinno się pokazywać jako programy an-
tywirusowe, kuracyjne. Pogodni żyją dłużej. 

„Zdrówko, przez duże Zy pisane,
Jak Zyta oraz „u kreskowane”
Jedno nam dane na życie całe
Zdrówko niepewne, zdrówko niestałe
Zdrówko, słówko…
Zdrówko, jak ciebie mam wyśpiewać
Zdrówka tak bardzo nam potrzeba
W płuckach, nereczkach, w cienkim jelicie
Zdrówko, ja w tobie kocham się skrycie
Z tobą tak dobrze iść jest przez życie
Zdrówko…”
Życzmy więc sobie zdrówka, panie 

Andrzeju. Dziękuję za rozmowę. 
I tu pana zaskoczę, ja również dziękuję. 

Andrzej Rosiewicz
ur. 1.06.1944 w Międzylesiu. Wokalista, autor tek-

stów, kompozytor i choreograf. Karierę estradową 
rozpoczął w zespole pieśni i tańca Dzieci Warszawy 
(1953-1964). Związany z zespołami: Pesymiści (1963-
65), Old Timers (1967-68) i Asocjacja Hagaw (1970-78). 
Autor i wykonawca takich przebojów jak m.in.: „Samba 
wanna blues”, „Najwięcej witaminy”, „Czy czuje 
pani cha-chę”, „Zenek blues”, „Chłopcy radarowcy”, 
„Propaganda sukcesu”, „Pytasz mnie”, „Wieje wio-
sna ze wschodu”. Wykonawca piosenki „Czterdzieści 
lat minęło...” z czołówki serialu Czterdziestolatek. 
Czterokrotny laureat Krajowego Festiwalu Piosenki 
Polskiej w Opolu.

Każdy z nas lubi być posłańcem dobrych wiadomości. Cieszę się tedy, że mogę zaanonsować po-
jawienie się w księgarniach nowej książki pani Barbary Czaykowskiej-Kłoś. W cztery lata od premiery 
„Historii kuchennych. O miłości, rodzinie i sile tradycji” autorka daruje nam kolejne opowieści spięte 
staropolską frazą „Czym chata bogata”.

Zapraszam do lektury książki, która oczaruje nie tylko smakoszy i miłośników gotowania. Która na 
ustach czytelnika krzesze uśmiech, łącząc w sobie bogactwo kuchennych porad i przepisów, z ciepłą 
rodzinną opowieścią. Książki przesiąkniętej pogodą ducha autorki i jej umiłowaniem świata. 

Kiedy przy okazji premiery pierwszej części „Historii kuchennych” rozmawiałem z panią Barbarą 
usłyszałem „Zawsze powtarzam, że jestem wielką szczęściarą, bo mam wszystko poza pieniędzmi. 
Mam więc wszystko. Czerpię garściami z życia. Gdyby ktoś ogłosił konkurs na najszczęśliwszego 
Europejczyka, to jestem w pierwszej dziesiątce”. Co istotne, optymizm pani Barbary jest zaraźliwy. 
Pozwala lekko stąpać, dwie stopy nad ziemią. Kto szuka uśmiechu, znajdzie go w cudnej opowieści 
o kotce i nowiutkich kozakach. Opowieści błyskotliwej, której próżno oczekiwać od współczesnych 
satyryków. Poszukujących wzruszeń rozczuli historia o „Petrarce i starszej pani na ławce”. Jej podob-
nych darmo szukać we współczesnej prozie czy filmie. Czemu? Pewnie dlatego, że tę napisało życie.

Chciałbym by po książką sięgnęli nie tylko poszukujący nowych wrażeń kulinarnych, sprawdzo-
nych receptur czy przepisów. Wierzę, że opowieści pani Barbary, czekają także na tych zabieganych, 
żywiących się w pośpiechu, w galeryjnej gastronomii, w fast foodach. Tych dla których z wyboru, lub 
z przymusu kuchnia jest tylko jednym z mieszkalnych pomieszczeń. Tymczasem „Czym chata boga-
ta” raz jeszcze udowadnia, iż może być czymś więcej. Pozwala zrozumieć słowa autorki, dla której 
kuchnia „była świadkiem wielu wydarzeń, które działy się nie tylko pośród naszych czterech ścian. 
W jakiś sposób mnie kształtowała i pomagała wychowywać dzieci. Kleciła nasze małżeństwo i tworzą-
cą się rodziną, wpływała na przyjaźnie, budowała i ubogacała nasze życie towarzyskie”.

Książka winna zainteresować również tych wszystkich zauroczonych ekologią, wrażliwych, dostrze-
gających jak wiele pożywienia zwykliśmy co dnia marnotrawić. Pani Barbara, z umiłowania przyrody, 
z szacunku dla darów Boga i natury, z matczynych nauk, nie zwykła w kuchni niczego marnować. 
Zainteresowani odnajdą tedy wiele praktycznych porad „Kiedyś zagospodarowanie tego, co było, po 
ostatni okruszek, wynikało z biedy i nierzadko z trudności w zdobywaniu produktów. Mnóstwo prze-
pisów powstawało, by podpowiadać, jak tworzyć coś z niczego. Teraz jesteśmy zasypywani bogac-
twem produktów, ale mądrze gospodarując, planując zakupy i wykorzystując to, co mamy, możemy 
jednocześnie zaoszczędzić i potrenować wyobraźnię. Kreując pyszne dania z tego co nam w garnkach 
bądź lodówce zostało…”

Coś dla siebie znajdą również troskliwe mamy. Odkąd w życiu autorki pojawiły się wnuki, paleta 
smaków wzbogaciła się o pomysły nęcące „jarzynowo-owocowych niejadków”.  Okrasę tych przepi-
sów stanowią urocze dialogi pełne żelaznej logiki kilkulatków. 

Sięgnijcie proszę po tę książkę. Obdarzy was ciepłem, humorem, nostalgią. Zainspiruje. Zarazi 
pogodą ducha i dystansem do samego siebie. Czym chata bogata!

Warto przeczytać
Barbara Czaykowska-Kłoś 

„Czym chata bogata”

Wydawnictwo Bernardinum

RECENZJA   ADAM PRZYSTUPA
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Słowo ekologia odmieniane jest ostatnio przez 
wszystkie możliwe przypadki. Ekologiczne ubra-
nia, ekologiczna auta, ekologiczne gadżety, eko 
miasta, eko taksówki, ekologiczne kosmetyki, 
ekologiczne sztućce, ekologiczne… Przedrostek 
eko ma uspokajać nasze sumienie, jak w przy-
padku biodegradowalnych worków na śmiecie, 
które wedle zapewnień powinny niepostrzeże-
nie ulec rozkładowi z korzyścią dla środowiska. 
Worek workowi nie równy, ale pamiętam, że na-
sze próby kompostowania bioodpadów w takich 
workach, w optymalnych warunkach zamknię-
tej kompostowni dynamicznej, gdzie przebieg 
procesu optymalizuje specjalny program kom-
puterowy nie przyniosły zadawalających rezul-
tatów. Kilkanaście miesięcy później naukowcy 
z Uniwersytetu Plymouth opublikowali rezultaty 
swoich badań, z których wynikało, iż co praw-
da tzw. oxo-degradowalne tworzywa zawierają 
dodatki pozwalające na ich szybszą degradację, 
ale w jego wyniku powstaje nierozkładalny mi-
kroplastik, będący ze względu na swoje rozmiary 
jeszcze większym utrapieniem dla środowiska.

Jeszcze bardziej intrygujące okazały się opu-
blikowane w styczniu tego roku przez Komisję 
Europejską wyniki kontroli internetowych plat-
form handlowych, której głównym przedmiotem 
był „pseudoekologiczny marketing”, czyli prak-
tyka polegająca na przekonywaniu klientów, że 
przedsiębiorstwo jest zaangażowane w działania 
na rzecz ochrony środowiska. Krajowe urzędy 
odpowiedzialne za ochronę praw konsumen-
tów stwierdziły, że w 42 proc. kontrolowanych 
przypadkach twierdzenia dotyczące ekologicz-
ności „były przesadne, fałszywe lub wprowadza-
ły w błąd i potencjalnie kwalifikowały się jako 

nieuczciwe praktyki handlowe w świetle przepi-
sów UE”. Słowem „green wash”, czy jak kto woli 
„ekościema” wykorzystująca modę na ekologię. 

Modę, która sprawia, że do dbałości o środo-
wisko przyznają się niemal wszyscy od polity-
ków po piosenkarzy otwierających swe koncerty 
hasłami walki z plastikiem. Modę, która skłania 
celebrytów do choćby takich deklaracji dema-
skujących ich oderwania od rzeczywistości: „Oto 
mój challenge, załóż swoją ulubioną sukienkę po 
raz kolejny na wyjście! Powtarzajmy nasze looki! 
Wyzywam was, dla matki planety, nośmy nasze 
rzeczy wielokrotnie! Uwielbiam piękne rzeczy 
te nowe i te stare i chce je zużywać a nie zało-
żyć raz i co dalej?”. Dalibóg, w swym otoczeniu 
nie znam nikogo, kto by po jednym dniu uży-
wania wyrzucał swe ubrania do śmieci. Uznajmy 
wszakże apel za pożyteczny, tak jak i ową eko-
logiczną modę. 

Choć słowo „moda” nieco niepokoi. Dlaczego? 
Przecież zda się trudno o lepszy sposób na upo-
wszechnienie jakiejś idei, niźli wykreowania na 
nią mody. Tyle tylko, że moda w swej istocie ma 
zakodowaną zmienność, przemijanie, nietrwa-
łość. I to jest owa obawa, bo myśląc o potrze-
bie dbałości o środowisko, a może nawet pro-
ściej, dbałości o własne otoczenie, choćby przez 
praktykę segregacji odpadów, zakładamy chęć 
utrwalenia dobrych nawyków. Idealistycznie za-
kładamy, iż niepostrzeżenie staną się elementem 
dobrego obyczaju. Chciało by się tedy wierzyć, 
iż moda będzie tu ledwie zaczynem dla czegoś 
co można by nazwać po prostu przyzwoitością. 
Chciało by się wierzyć, iż w coraz większym stop-
niu podszyta będzie wiedzą i logiką. Wiedzą, bo 
ekologia miała być nauką. 

FELIETON ADAMA PRZYSTUPY

O modzie 
i dobrym obyczaju

Opowieść pięćdziesiąta pierwsza

Ekologia. „Eko” ledwie trzy litery zagnieżdżo-
ne w greckim słowie „oíkos” oznaczającym do-
mostwo. Kolejnych pięć układających się w grec-
kie „logos” oznaczające wiedzę, naukę. Ekologia, 
a więc próba zrozumienia otoczenia, w którym 
żyjemy. Współzależności między nami a inny-
mi elementami natury. Wiedza, która uchronić 
może wiedzionych li tylko zapałem, choćby przed 
„ekościemą” bazującą na naturze mody, na jej 
jestestwie.

Jako się rzekło, nieodłączną cechą mody jest 
jej przemijanie. Byłoby jednak błędem ją z tego 
powodu lekceważyć. Dla wielu z nas jest ona 
zjawiskiem niezwykle ważnym. Daje pozory in-
dywidualnego smaku i gustu, poczucie nadą-
żania za zmieniającą się rzeczywistością. Jest 
podpowiedzią, na chwilę uwalnia od konieczności 

dokonywania wyboru. Niektórzy mówią, podąża-
jąc za niemieckim filozofem Georgiem Simmelem, 
że jest antidotum na anonimowość – wyróżnia-
my się, czując jednocześnie wsparcie ze strony 
innych, którzy dążą do tego samego. Ale jest też 
w modzie wielki paradoks. Łączy w sobie pra-
gnienie wyróżnienia się, podkreślenia własnej 
indywidualności z pragnieniem dopasowania się 
do reszty, konformizmu. Śladem tej zaskakujące 
konstatacji są pojawiające się w mediach spo-
łecznościowych hasła typu „robiłem daną rzecz, 
kiedy jeszcze nie było to modne”.

Nie stygmatyzuję mody, która dziś przenika 
wszystkie sfery życia. Siłą rzeczy i ja czasem, 
raz świadomie, innym razem nieświadomie, jej 
ulegam. Ktoś, patrząc z boku powie pewnie, że 
z dużym opóźnieniem. Przeglądam się w owym 
paradoksie mody jak w lustrze by nabrać dy-
stansu. Przedmiotem mody mogą być zjawiska 
niosące ze sobą dobro, jak i te pociągające za 
sobą fatalne skutki. Bywa też, że moda pociąga 
za sobą zgoła nieprzewidziane skutki. 

Oto w połowie XIX stulecia we Francji cesa-
rzowa Eugenia, żona Napoleona III spopularyzo-
wała modę na noszenie obszernych sukien zwa-
nych krynoliną. Złośliwi powiadają, iż uczyniła 
to będąc nazbyt krytyczną wobec własnej figu-
ry. Ów stelaż wykonany z giętkich, metalowych 
listew został opatentowany w 1856 roku przez 
R.C. Milliete, ale podobne konstrukcje damy 
wkładały na siebie już dużo wcześniej. W XV stu-
leciu Półwyspie Iberyjskim pojawił się fortugał, 
czyli kształtowana z wikliny obręcz nakładana na 
wysokości bioder, co dawało efekt rozkloszowa-
nia sukni znany nam dziś z dworskich portretów 
pędzla Velázqueza. Swoją nazwę zawdzięczała 
zaś krynolina stworzonym w 1829 roku specjal-
nym modelującym figurę halkom wykonanym 
z końskiego włosia, zwanych crine. Co ciekawe 
stelaż krynoliny wykonywano nie tylko z metalu, 
ale również z pozyskiwanej z upolowanych wielo-
rybów fiszbiny, z substancji podobnej do kauczu-
ku zwanej gutaperką, a nawet w postaci nadmu-
chiwanej obręczy z naturalnego kauczuku. 

Oponenci krynoliny zwali ów stelaż klat-
ką wskazując, iż ogranicza on wolność kobiet. 
W rzeczy samej, suknia, której średnica osiągała 
niekiedy 180 cm, często uniemożliwiała wykony-
wanie choćby najprostszych czynności. Trudno 
było się w niej poruszać, jeszcze trudniej usiąść. 
Jej lekkość, zrazu traktowana jako zaleta, przy FO
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podmuchach wiatru, który niespodziewanie uno-
siła czaszę sukni obnażając skrywane nogi, by-
wała przekleństwem. Mimo tych niedogodności 
moda na krynoliny miała wiele zwolenniczek. 
Początkowo popularna w wyższych sferach, szyb-
ko przeniknęła przez wszystkie warstwy społecz-
ne. Dla wielu kobiet próbujących jej zasmakować 
kończyła się jednak tragicznie. 

Krynoliny szyte były z łatwopalnych materia-
łów a konstrukcja sukni w razie zajęcia się jej 
ogniem uniemożliwiała szybkie zrzucenie pło-
nącego ubrania. Szacuje się, iż w latach pięć-
dziesiątych i sześćdziesiątych XIX wieku zginęło 
w ten sposób około 3 000 kobiet. Liczba, która 
jednych może szokować, u innych budzić wątpli-
wości. Zważmy jednak, iż Florence Nightingale 
uważana za pionierkę pielęgniarstwa szacowała 
liczbę ofiar krynoliny tylko w latach 1863-64 na 
630 kobiet. Krynoliny zajmowały się od komin-
ków, od lamp a nawet od papierosów. Straszliwą 
śmiercią w płonących krynolinach zginęły m.in. 
dwie przyrodnie siostry Oscara Wilda, Emily 
i Mary. Inne niebezpieczeństwo czyhało na po-
dążające za modą dziewczęta pracujące w fabry-
kach. Zdarzało się, iż krynoliny były wciągane 
przez maszyny, stąd np. brytyjska firma włó-
kiennicza Courtaulds w 1860 roku zaleciła swym 

pracownicom by owe modne suknie pozostawiały 
w domu. 

Jak już pisałem, przedmiotem mody może 
być w zasadzie wszystko, ale wbrew pozorom 
nie jest to zjawisko przynależne li tylko współ-
czesności. Oto w XIX stulecia oprócz mody na 
konkretne kroje ubrań niezwykłą popularnością 
cieszył się szczególny odcień zieleni. Zwano ów 
kolor zielenią Scheelego lub szwedzką zielenią. 
Uzyskiwano ją bowiem barwiąc tkaniny wodo-
roarseninem miedzi (II) - substancją uzyskaną 
w 1778 roku przez niemiecko-szwedzkiego ap-
tekarza i chemika Carla Wilhelma Scheelego. 
Scheele był chemikiem wybitnym. Znany jest 
m.in. jako odkrywca tlenu, chloru, manganu 
i wolframu. W swoim krótkim czterdziestocztero-
letnim życiu wykonał kilkanaście tysięcy ekspe-
rymentów, które zaszyfrował w swoim notatniku. 
Przeprowadziłby ich zapewne więcej, gdyby nie 
zamiłowanie do ryzyka. Scheele miał w zwyczaju 
smakować izolowane podczas doświadczeń sub-
stancje, z których wiele nie było obojętnych dla 
zdrowia. Dość powiedzieć, że na potrzeby nauki 
degustował i opisał smak cyjanowodoru. 

Nieobojętna dla zdrowia okazała się również 
zieleń Scheelego. Z niezrozumiałych względów 
poczęły umierać posiadaczki modnych wówczas 

zielonych sukni. Początkowo faktów tych nie łą-
czono z fatalnym barwnikiem. Zdarzały się suge-
stie, iż napady duszności i omdleń, były skutkiem 
nazbyt ciasno wiązanych gorsetów. Tymczasem 
winny był ów wiosenny barwnik, którego tok-
syczna dawka zaczyna się już do 10 mg a dawkę 
śmiertelną określa się na około 70 mg. W suk-
niach zawartość zieleni Scheelego osiągała na-
wet 4 mg/m2 materiału. Na szczęście warstwę 
ochroną izolującą suknię od bezpośredniego 
kontaktu ze skórą stanowiła bielizna. Śmiertelne 
niebezpieczeństwo niosły ze sobą dobierane do 
koloru sukni pończochy. Arsen obecny w barwni-
ku mógł dostać się do organizmu również za spra-
wą… barwionych na zielono słodyczy. Farbowano 
nim także również świece i zasłony. Z owych 
czasów zachowały się przekazy o „marniejących” 
dzieciach, które chowały się w mieszkaniach 
tapetowanych zielenią Scheelego. Co ciekawe 
Napoleon Bonaparte swoje ostatnie lata spędził 
na Wyspie Św. Heleny w pokoju pomalowanym 
na jego ulubiony, zielony kolor a przeprowadza-
ne w 2001 roku badania wskazały w zachowa-
nym pośmiertnie puklu włosów cesarza stężenie 
arsenu 7-38 razy wyższe niż normalnie. Wydaje 
się jednak, iż przy takim stężeniu musiał być on 
podawana również w inny sposób. W maju roku 
2005 zespół szwajcarskich naukowców ustalił, 
że podstawową przyczyną śmierci Napoleona był 

rak żołądka, potwierdzając tym samy diagnozę 
brytyjskiego lekarza Francesco Antommarchi 
wpisaną w 1821r. w akcie zgonu, niemniej ar-
sen jest pierwiastkiem nie tylko toksycznym, ale 
i rakotwórczym.

Nieprzewidziane skutki niosła ze sobą też 
moda na… palenie tytoniu. Nim u schyłku XIX 
wieku Amerykanin James Bonsack wynalazł ma-
szynę do automatycznej produkcji papierosów, 
uchodził on za używkę ekskluzywną i zachwala-
ną nawet przez niektórych medyków, widzących 
w niej remedium na bóle głowy czy wrzody żo-
łądka. Owe przedziwne z punktu widzenia dzi-
siejszej wiedzy medycznej tezy głosił już w XVI 
stuleciu francuski medyk i dyplomata Jean Nicot, 
ofiarując królowej Katarzynie Medycejskiej tytoń 
jako lekarstwo na trapiącą ją migrenę. Zasług 
Nicota w popularyzacji tytoniu, nie sposób prze-
cenić. Wyrazem tego jest łacińska nazwa rośliny, 
czyli Nicotiana, oraz obecnego w niej alkaloidu 
– nikotyny.

Moda na palenie tytoniu nie szerzyła się by-
najmniej samorzutnie. Szczególnie intrygują-
cym wydaje się zagadnienie promocji papiero-
sów wśród kobiet. W 1929 roku koncern British 
American Tobacco postanowił wypromować 
markę „Lucky Strike” jak odpowiednią dla płci 
pięknej. Kampanię reklamową promowało hasło 
„I’m a lucky girl”. Słowem, jestem „szczęśliwą 
dziewczyną”, bo palę papierosy „Lucky Strike”. 
Tekst zamieszczony w reklamie prasowej wy-
jaśniał, iż uśmiechnięte dziewczę za każdym 
razem, kiedy ma ochotę na słodycze sięga po 
papierosa, którego subtelny smak zaspakaja 
jej pragnienie. Producent papierosów z perfidią 
wykorzystał kobiecą tęsknotę za idealną figurą, 
której wrogiem są słodycze. Kampania, za któ-
rą stał pionier „public relations” Edward Bernays 
zakończyła się sukcesem. Ale Bernays poszedł 
dalej. By zwiększyć zyski tytoniowego potentata 
musiał wypromować modę na publiczne palenia 
przez kobiet w przestrzeni publicznej. Na coś, co 
do tej pory było domeną mężczyzn. Co ciekawe, 
rzesze męskich konsumentów tytoniu pomnaża-
ła każda wojna. 

Jeszcze w tym samym 1929 roku Bernays 
promując modę na palenie papierosów postano-
wił wykorzystać… feminizm. Papieros miał stać 
się symbolem równouprawnienia, znakiem wy-
zwolenia kobiet. Zorganizował więc w Nowym 
Jorku w Niedzielę Wielkanocną paradę kobiet, 
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podczas których publicznie palono papierosy. 
Złamano tabu. Papierosy nazwano „pochodnią 
wolności”. Diabelskie odwrócenie pojęć wpycha-
jące w uzależnienie. Nader skutecznie. 

Kiedy okazało się, iż przeszkodą dla większej 
popularności marki „Lucky Strike” jest nieak-
ceptowalna wówczas przez kobiety, a znajdują-
ca się na opakowaniach papierosów zieleń (kto 
wie, może to ślad złych doświadczeń z zielenią 
Scheelego?), Bernays zaangażował się w promo-
cję tego koloru. W hotelu Waldorf Astoria zorga-
nizowano szeroko reklamowany wielki bal cha-
rytatywny, podczas którego goszczące na nim 
kobiety ubrane były w zielone suknie. Edward 
Bernays sam nie palił papierosów i starał się 
skłonić swoją żonę Doris do rzucenia palenia. 
Ciekawe, co o tym skrajnym przejawie hipokry-
zji, myślał jego wuj, Zygmunt Freud. 

By oddać modzie sprawiedliwość, należy przy-
znać, iż od czasu, kiedy światło dzienne ujrzały 
wyniki badań wskazujące na związek palenia ty-
toniu z chorobami nowotworowymi, jego popu-
larność poczęła spadać. Co więcej, spróbowano 
wykreować modę na niepalenie. Miejmy nadzieję 
trwałą. Choć, przecież jak pisałem przypisaną 
z natury cechą mody jest jej zmienność.

A może wbrew temu do sądzą socjolodzy 
moda może przeobrazić się w obyczaj. Dobry 
obyczaj, przyzwoitość. W przypadku segregacji 
odpadów byłoby to wskazane. 

więcej felietonów

Adama Przystupy

można przeczytać

na stronie

www.kom-eko.pl

Adam
Przystupa

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

Kochający życie rodzinne, dużą i małą Ojczyznę, 
Człowiek o ogromnej kulturze osobistej, miłośnik histo-
rii, dobrej literatury i muzyki Knopfl era, zaangażowany 
w działania ekologiczne w Lublinie.

FO
TO

: 
In

di
an

ie
 b

ra
zy

lij
sc

y 
pa

lą
cy

 t
yt

oń
. 

A
do

be
 S

to
ck

.

To, iż najczęściej używanym językiem na świecie jest angielski, nie zaskakuje. Posługują się 
nim mieszkańcy około 100 państw. Intrygujące są natomiast języki zajmujące kolejne miejsca w tej 
klasyfi kacji. Drugim językiem najczęściej używanym na świecie jest chiński. Kolejne to język hindi, 
hiszpański i arabski. Poza pierwszą piątką znalazły się tak zdałoby się oczywiste z punktu widzenia 
Europejczyka języki jak francuski czy niemiecki. Natomiast państwem, w którym ofi cjalnie używa się 
największej ilości języków jest Republika Południowej Afryki. Jej mieszkańcy posługują się językiem 
angielskim, językiem afrikaans, isiZulu, Siswati, isiNdebele, Sesotho, pedi, Xitsonga, Setswana, Tshi-
venda i isiXhosa.

Kolorowe skarpetki to wcale nie wyraz ekstrawagancji współczesnych. Najstarsze zachowane 
skarpety pochodzą z Egiptu i mają kolor… pomarańczowy. Ich krój wskazuje, iż najprawdopodobniej 
zakładano je do sandałów.  Ich pochodzenia szacuje się na 300-500 r. n.e. Wykonano je techniką na-
albinding, która przypomina szycie lub plecenie sieci rybackich. Odnalezione na terenie starożytnego 
miasta Oksyrynchos można oglądać w londyńskim Muzeum Victorii i Alberta.

Paprykarz szczeciński to potrawa o afrykańskich korzeniach. Na jej pomysł wpadli w latach 
60-tych XX stulecia pracownicy szczecińskiego przedsiębiorstwa GRYF pod kierownictwem szefa pro-
dukcji Wojciecha Jakackiego. Pierwowzorem przysmaku była potrawa, której posmakowali w jednym 
z portów Afryki Zachodniej, a której nazwę zapamiętali jako czop-czop. Jej skład oparty na ryżu, 
rybach, pomidorach, papryce i oleju wskazują na senegalski thieboudienne. Polski paprykarz był 
formą zagospodarowania odpadów z krojenia zamrożonych w kostki bloków rybnych pochodzących 
z połowów na afrykańskich łowiskach. Stąd składnikami paprykarza szczecińskimi były: mięso ryby 
zwanej pagrusem różowym lub gowikiem, pulpa pomidorowa importowana z Bułgarii i Węgier, ryż, 
afrykańska papryka i warzywa. Z czasem w składzie paprykarza, który był prawdziwym przebojem 
eksportowym sprzedawanym do 32 krajów na świecie, afrykańskie ryby zastępował mintaj, miruna 
czy błękitek. Dziś najczęściej podstawą paprykarza jest łosoś atlantycki.

W 2014 roku Słowacja zmieniła swoją konstytucję za sprawą… wody mineralnej „Muszynianka”. 
Oto polski producent zakupiwszy prawa do eksploatacji źródeł w słowackiej przygranicznej wiosce 
Legnawa odległej, w linii prostej, od Muszyny o ledwie 2 km zamierzał tłoczyć źródlaną wodę do 
wytwórni podziemnym rurociągiem. Efektem tych zabiegów było wprowadzenie do słowackiej kon-
stytucji zapisu, iż „Transport wody pobranej ze źródeł wód znajdujących się na terytorium Republiki 
Słowackiej przez granice Republiki Słowackiej środkami transportu lub rurociągiem jest zabroniony”. 
Co ciekawe znalazł się on w artykule 4 ust. 2 ustawy zasadniczej, pomiędzy zapisami o ustroju repu-
bliki a językiem urzędowym.

Miano najbardziej romantycznych spośród polskich ptaków należy się bezwzględnie szpakom. 
Zaobserwowano, iż w okresie lęgu samce przynoszą swym partnerkom do gniazda zerwane kwiaty 
i listki  lawendy, krwawnika, mięty oraz wrotyczu. Przyziemne wyjaśnienia naukowców wskazują 
wszakże, iż intensywny zapach ziół działa odstraszająco na pasożyty, które mogą być zgubne dla 
bezbronnych piskląt.

RZECZY
POMIESZANIE
Czasem ważnych, czasem błahych, czasem intrygujących,

ale zawsze prawdziwych…

ADAM PRZYSTUPA
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Zgodnie z łacińską sentencją
„Per aspera ad astra”, co zwykło się tłumaczy
„przez ciernie do gwiazd”. Skrzydlata, łaciń-

ska sentencja, której autor pozostaje nam nie-
znany. Domyślamy się jedynie, iż korzystając ze 
swego talentu parafrazował słowa rzymskiego fi-
lozofa i poety Lucjusza Anneusza Seneki. Ów zaś 
przestrzegał sobie współczesnych i potomnych, 
że „nie ma łatwej drogi z ziemi do gwiazd” (łac. 
non est ad astra mollis e terris via), co znaczyć 
miało, iż ścieżka ku chwale i powodzeniu pełna 
jest trudów i przeciwności.  

„Per aspera ad astra” – myśl śmigła, myśl bły-
skotliwa. Nic więc dziwnego, że za motto wzięła 
ją sobie brunszwicka linia dynastii Welfów panu-
jące swego czasu w Niemczech i we Włoszech. 
Kiedy w 1784 roku jej przedstawiciel książę 
Karl Wilhelm Ferdinand umyślił sobie, by nad 
brunszwickim zamkiem wzniósł się, stanowiący 
wówczas sporą sensację, balon, na jego powłoce 
wypisano słowa „Ad astra”. Ku gwiazdom. Napis 
na powłoce balonu podziwiać można do dziś 
w Muzeum w Brunszwiku, i zda się, iż jest to 
najstarszy zachowany do dziś statek powietrzny. 

Myśl śmigła, myśl skrzydlata nagle zyskała 
dosłowne znaczenie, wyraziwszy marzenia ludz-
kości. W niektórych źródłach, co trudno uznać za 
pewnik, można przeczytać, iż nazwę „Ad astra” 
nosić miał również pierwszy na świecie napełnio-
ny gorącym powietrzem balon, który 4 czerw-
ca 1783 roku za sprawą braci Józefa i Jakuba 
Montgolfier wzniósł się nad francuskim mia-
steczkiem Annonay. Powłoka o średnicy około 
11 metrów wykonana z płótna wzmocnionego 
papierem, spięta 1800 guzikami i wzmocniona 
siatką z lin uniosła się wówczas na wysokość 
szacowaną 1,6 – 2 km, by opaść na ziemię w od-
ległości 2 km. Do gwiazd miał jeszcze daleko, 
ale na drzeworytach przedstawiających owo wy-
darzenie, pojawiała się wstęga z napisem „sig 
itur ad astra”, co tłumaczy się „tak idzie się ku 
gwiazdom”. Ów cytat z Wergiliusza miał się oka-
zać proroczy. 

Wysoko, coraz wyżej
Jako się rzekło, pierwszy balon bra-

ci Montgolfier wzniósł się na wysokość około 
2 000 metrów. Tyle tylko, iż powędrował on ku 
nieboskłonom samotnie. Pierwszy lot załogowy 

Zapomniana historia polskiego lotu stratosferycznego. 

Ku nieboskłonom 
ADAM PRZYSTUPA

miał miejsce 19 września 1783 roku. Na ogro-
dy Wersalu i króla Ludwika XVI spoglądała 
z wysokości 460 metrów załoga, którą tworzy-
ły… owca, kaczka i kogut. Blisko miesiąc później 
jako pierwszy z ludzi wzniósł się balonem Jakub 
Montgolfier. Ostrożnie, na uwięzi, na wysokoś

 około 24 metrów. 21 listopada 1783 roku 
odbył się pierwszy swobodny lot balonem, któ-
rego załogę stanowili Jan Franciszek Pilâtre de 
Rozier i Franciszek Laurenty le Vieux d Arlandes. 
W obecności króla Francji osiągnęli wysokość 
3 000 stóp tj. 914 metrów. Szybko znaleźli licz-
nych naśladowców, z których wielu kierowało się 
pragnieniem by sięgnąć dalej, szybciej, wyżej. 

1 grudnia 1783 roku Francuz Jakub Charles 
(znany zgłębiającym na lekcjach fizyki zacho-
wanie substancji gazowych, jak autor prawa 
Charles’a) wraz z towarzyszem podczas pierw-
szego załogowego lotu balonem napełnionym, 
gazem lżejszym od powietrza – wodorem osią-
gnęli wysokość 1800 stóp tj. 550 metrów. 
Zachęcony udaną próbą Charles jeszcze tego sa-
mego dnia wystartował raz jeszcze, tym razem 
samotnie. Wzniósł się rekordowo, ale i niebez-
piecznie wysoko, bo na poziom 3 000 metrów. 
Ów popis z ziemi oglądał zaproszony przezeń 
Jakub Montgolfier, ale i ambasador Stanów 
Zjednoczonych, wynalazca Benjamin Franklin. 

Padł tu przymiotnik „niebezpiecznie”, bo też 
pierwsze loty balonem odbywały się w nieświa-
domości jakie warunki panują w górnych war-
stwach ziemskiej atmosfery. Były podróżą w nie-
znane. Tamtego grudniowego dnia Jakub Charles 
wzniósłby się pewnie jeszcze wyżej, gdyby nie 
nagły przenikliwy ból uszu, który go dopadł. To 
doświadczenie sprawiło, iż Francuz skupił się 
nad pracą naukową innym pozostawiając podbój 
przestworzy. 

Jego śladem w 1862 roku poszedł angiel-
ski meteorolog James Glaisher. Zafascynowany 
barwą nieba i tajemnicą formowania chmur, 
a może zaintrygowany opowieścią Edgara 
Alana Poe o „Niezrównanych przygodach Hansa 
Pfaalla”, który sięgnąć miał przy pomocy balonu 
księżyca, przekonał Brytyjskie Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Nauki do sfinansowania lotu 
balonem w celu zrozumieniu sił atmosferycz-
nych odpowiadających za opady deszczu. Wraz 
z doświadczonym pilotem balonów Henrym 
Coxwellem wzniósł się nad Londynem 5 września 
1862 roku. Piękne widoki jakich doświadczali zda 

się zgubiły ich czujność. Kiedy balon wzniósł się 
na wysokość 8 000 metrów a temperatura spadła 
poniżej -20°C Glaisher odczuł problemy ze wzro-
kiem, co skłoniło go do przerwania wznoszenia. 
Niestety okazało, się, że z powodu splątania lin 
nie można otworzyć klapy służącej do zmniej-
szenia ciśnienia gazu w powłoce balonu. Wciąż 
nie przestawali się wznosić, więc Coxwell wy-
szedł bez żadnych zabezpieczeń z kosza balonu 
i począł się wspinać po olinowaniu by naprawić 
usterkę. Wtedy jednak choroba wysokościowa, 
z której zdobywcy przestworzy nie zdawali sobie 
sprawy, zaatakowała ze zdwojoną siłą. Glaisher 
w koszu zaczął tracić przytomność, Coxwell za-
wieszony wśród lin poczuł, że traci kontrolę nad 
swoim ciałem. Sparaliżowane ręce odmówiły po-
słuszeństwa. Zębami począł szarpać właściwą 
linę, póki nie zwolnił zaworu. Nim zaczęli opa-
dać osiągnęli wysokość, którą określili na 37 000 
stóp tj. 11 278 metrów. 

Jeśli dobrze oszacowali wysokość oznacza to, 
iż nieświadomi jej istnienia, przekroczyli próg 
stratosfery. Stratosfery, którą odkryto dopiero 
w 1898 roku. Oficjalne przekroczenie tej grani-
cy przypisuje się jednak dwóm niemieckim me-
teorologom Reinhardowi Süringowi i Arturowi 
Bersonowi, którzy 31 lipca 1901 roku wznieśli się 
na wysokość 10 800 metrów balonem „Preußen”. 
W tej kaskadzie dat i liczb, warto odnotować pol-
sko-żydowskie pochodzenia Bersona, urodzone-
go w Nowym Sączu. 

Kolejne lata przynoszą kolejne rekordy. 
W 1927 roku Amerykanin Hawthorne Gray osią-
gnął wysokość 12 944 metrów, ale wyczyn ten 
przypłacił życiem. Nie wytrzymał nagłego spad-
ku ciśnienia atmosferycznego, choć przezornie, 
z uwagi na inne niebezpieczeństwa, na pokład 
balonu zabrał ze sobą aparat tlenowy. Było ja-
sne, iż jeśli człowiek nadal pragnie zdążać ku 
gwiazdom, winien sięgnąć po zdobycze najnow-
szej techniki.

Szwajcarskie wyzwanie. 
Nader poważnie nad tym zagadnieniem po-

chylił się u progu lat trzydziestych XX stulecia 
szwajcarski fizyk prof. August Piccard. Dla ja-
sności sprawy, jego celem nie było bicie rekor-
dów wznoszenia, ale prowadzenie doświadczeń 
laboratoryjnych w górnych warstwach atmosfe-
ry. Piccard zamierzał dokonać pomiarów promie-
niowania kosmicznego, by dostarczyć dowodów 
na teoretyczne rozważania Alberta Einstaina. 
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W owym czasie jedyną do tego drogą był lot ba-
lonem, a w tej dziedzinie profesor nie był nowi-
cjuszem. W 1932 roku reprezentował swój kraj 
w prestiżowych zawodach balonowych o Puchar 
Gordona Bennetta.

Stratosferyczny balon Piccarda wyposażony 
był w kulistą, wykonaną z aluminium, szczelnie 
zamkniętą gondolę dla załogi. Szwajcar opraco-
wał też nową technikę startu z częściowo wypeł-
nioną powłoką. Podczas wznoszenia balonu na 
coraz wyższe wysokości ciśnienie zewnętrze spa-
da a ciśnienie gazu w balonie wypełnia całą jego 
powłokę. W ten sposób 27 maja 1931 roku wraz 
ze swym rodakiem Paulem Kipferem wzniósł się 
na rekordową wysokość 15 781 metrów. Rok 
później osiągnął jeszcze lepszy wynik 16 200 m. 

Kolejnym celem było pokonanie granicy 
30 000 metrów. By tego dokonać należało zbudo-
wać nowy balon o niespotykanej dotąd objętości 
120 000 m3. Poszukując materiału do jego bu-
dowy August Piccard zapoznał się z ofertami firm 
amerykańskich, angielskich, niemieckich i fran-
cuskich. Niestety żadna z przedstawionych tka-
nin nie spełniała jego wymagań. Nadzieję niosła 
ze sobą próbka nadesłana z…. Polski. Trzy razy 
lżejsza niż wymagania zamawiającego. Autorem 
oferty była Wytwórnia Balonów i Spadochronów 
w Legionowie. Fabryka funkcjonowała od 1920 
roku samodzielnie produkując wojskowe balo-
ny obserwacyjne, zaporowe i klasyczne kuliste. 
Materiał powłoki balonu stanowić miał jedwab 

produkowany w Centralnej Doświadczalnej Stacji 
Jedwabniczej w Milanówku, gumowany następnie 
w fabryce „Sanok” Polska Spółka dla Przemysłu 
Gumowego S.A.

Zaskoczenie? Przy zachowaniu właściwych 
proporcji, to troszkę tak, jakby naukowcy z NASA 
zwracali się dziś do nas w kwestii budowy promu 
kosmicznego. Imponujące zważywszy, iż budu-
jąca na nowo swój potencjał gospodarczy Polska 
ledwie szesnaście lat wcześniej odzyskała nie-
podległość. Do maksimum wykorzystywaliśmy 
entuzjazm i nasze zasoby intelektualne.

Samo baloniarstwo było nam zresztą bardzo 
bliskie. Pierwsze próby miały miejsce w Krakowie 
ledwie pół roku od pionierskiego lotu balonu bra-
ci Montgolfier. Pierwszy lot załogowy odbył się 10 
maja 1789 roku nad Warszawą. W czasie wojny 
secesyjnej twórcą i dowódcą pierwszej wojsko-
wej obserwacyjnej jednostki balonowej z rozka-
zu prezydenta Abrahama Lincolna został 1 lip-
ca 1861 roku Polak, inżynier Tadeusz Sobieski. 
Kiedy 10 maja 1935 roku profesor Piccard przy-
był do Legionowa w celu omówienia szczegółów 
budowy balonu, Polacy od dwóch lat dominowali 
w Pucharze Gordon Bennetta. W roku 1933 zwy-
ciężyli Zbigniew Burzyński i Franciszek Hynek, 
zaś rok później Franciszek Hynek z Władysławem 
Pomaskim. To zresztą nie był kres polskich suk-
cesów w tych zawodach. Po tytuł najlepszych pi-
lotów na świecie sięgaliśmy jeszcze cztery razy 
(1935, 1938, 1983, 2018).
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Wróćmy jednak do wizyty Augusta Piccarda 
w Legionowie. Jej efektem był projekt balonu 
stratosferycznego uzgodniony z kierownikiem 
wytwórni inż. Stanisławem Mazurkiem. Szwajcar 
złożył wstępne zamówienie. Jego wartość osza-
cowano na około 400 000 złotych. Niestety do 
końca 1936 roku Piccard nie zdołał zdobyć środ-
ków finansowych na realizację przedsięwzięcia. 
Zawiedziony stratosferę zamienił na oceaniczne 
głębiny. Na bazie swych doświadczeń zaprojek-
tuje jeszcze przed wybuchem wojny pierwszy 
batyskaf. W najsłynniejszym zaprojektowa-
nym przez niego batyskafie „Trieste”, jego syn 
Jacques Piccard w 1960 roku wraz z Donem 
Walshem opuści się na dno Rowu Mariańskiego. 
Jego wnuk Bertrand w 1999 roku wraz z Brianem 
Jonesem jako pierwszy bez lądowania okrążył 
Ziemię balonem.

W międzyczasie 11 listopada 1935 roku 
Amerykanin Albert W. Stevens wywindował re-
kord wznoszenia się przy pomocy balonu na po-
ziom 22 066 metrów. 

Zrobimy to sami.
Wydawało się, że śmiały projekt upadnie po 

rezygnacji Szwajcarów. Tymczasem w 1937 roku 
Polacy postanowili go kontynuować. Jak na ini-
cjatora dalszych prac jedne źródła wskazują na 
wspomnianego już tu Stanisława Mazurka, inne 
podkreślają rolą prof. Mieczysława Wolfkego, 
znakomitego fizyka, odkrywcy dwóch posta-
ci ciekłej fazy helu oraz metody zestalenia 

ciekłego helu pod ciśnieniem. Wolfke stanął na 
czele Rady Naukowej Lotu, w której znaleźli się 
m.in. Szczepan Szczeniowski ówcześnie spe-
cjalizujący się m.in. w astrofizyce teoretycznej, 
oraz pracujący nad badaniem promieniowa-
nia kosmicznego Mieczysław Jeżewski i Marian 
Mięsowicz prowadzący badania na promienio-
waniem kosmicznym. Dla realizacji projektu za-
wiązano komitet Organizacyjny I Polskiego Lotu 
Stratosferycznego, którym kierował szef Ligi 
Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej gen. dyw. 
Leon Berbecki. Nieprzypadkowo, gdyż planowany 
lot miał uczcić 15-lecie tej organizacji. Patronat 
nad lotem objęli prezydent Ignacy Mościcki 
i gen. Kazimierz Sosnkowski. Na realizację pro-
jektu udało się zebrać 400 000 złotych. Licznych 
ofiarodawców poproszono o wymyślenie nazwy 
balonu. Ostatecznie „ad astra” wznieść się mia-
ła… „Gwiazda Polski”.

„Gwiazda Polski” wyposażona była 
w wykonaną w Wytwórni Akcesoriów Lotniczych 
i Samochodowych „Motolux” w Warszawie z du-
raluminium kulistą gondolę. By zapewnić jej her-
metyczność podczas lotu i prowadzonych badań 
opracowano specjalną technologię spawania, 
która pozostała tajemnicą wytwórni. Konstrukcja 
opracowana przez inż. Jana Szala wyposażona 
była m.in. w system dostarczania tlenu i rege-
neracji powietrza pochłaniający parę wodną 
i dwutlenek węgla, oraz samoczynnie wyzwa-
lany system spadochronów. W stosunku do FO
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opracowanego wspólnie z Augustem Piccardem 
projektu, zmianie uległa budowa samego ba-
lonu. Za sprawą inż. Józef Paszczora nabrał on 
formy owoidu, czyli… jaja skierowanego szer-
szym biegunem ku górze. Owoidu nie byle jakich 
rozmiarów. Powłoka z bardzo lekkiego i wytrzy-
małego jedwabiu utkana w zakładach Klinge-
Schulz w Łodzi i Centralnej Doświadczalnej Stacji 
Jedwabniczej w Milanówku, a następnie gumo-
wanej wg technologii opracowane w zakładach 
dr. Oskara Schmidta w Sanoku, miała powierzch-
nię 12 300 m2. Był to największy balon na świe-
cie. Gotowy do lotu miał wysokość 120m, czyli 
czterech postawionych, jeden na drugim, dzie-
sięciopiętrowych wieżowców. Balon pilotować 
mieli kapitan pilot Zbigniew Burzyński, dwukrot-
ny zwycięzca Pucharu Gordona Bennetta i rekor-
dzista świata w długości lotu oraz dr Konstanty 
Jodko-Narkiewicz, fi zyk, polarnik i alpinista. 

Na miejsce startu wybrano Dolinę 
Chochołowską w Tatrach. Świadkiem wydarze-
nia miały być dziesiątki tysięcy naszych rodaków 
– sprzedano ponoć 100 tysięcy biletów w cenie
1 zł, które zasiliły fundusz projektu. 
Przygotowania do startu rozpoczęto 12 paździer-
nika 1938 roku. Imponującą wielkością powłokę 
wyniesiono z magazynu na ramionach 30 żołnie-
rzy. Przygotowano gondolę, zaś po zmierzchu 
oświetlono pole startowe i rozpoczęto napełnia-
nie powłoki balonu wodorem. Początkowo za-
mierzano użyć w tym celu niepalnego helu, ale 
termin sprowadzenia transportu gazu ze Stanów 
Zjednoczonych nazbyt opóźnił by realizację 
projektu. 

Niespodziewanie około północy zerwał się hal-
ny. Wiatr zaczął przybierać na sile, postanowiono 

więc dla bezpieczeństwa spuścić wpompowany 
już do części powłoki wodór. Nie przewidziano 
jednak, że opróżniona z gazu rozłożona na ziemi 
powłoka będzie miotana wzmagającym się wia-
trem. W efekcie na skutek ocierania się o siebie 
warstw jedwabiu doszło do wyładowywania elek-
trostatycznego, te zaś około 2.00 w nocy 13 paź-
dziernika spowodowało zapłon resztek wodoru. 
Balon stanął w płomieniach. Zniszczeniu uległo 
około 800 m2 górnej części powłoki. Lot odwoła-
no. O ironio, następnego dnia, wiatr halny ucichł. 
Pogoda w planowanym dniu startu zgodnie z pro-
gnozą była idealna. 

To fatalne zdarzenie, nie odwiodło uczestni-
ków od realizacji polskiego lotu ku gwiazdom. 
Balon przewieziono do naprawy w zakładach 
w Legionowie. Termin kolejnej próby wyznaczona 
na 10 września 1939r. Tym razem miejscem star-
tu miała być położona o blisko 140km na połu-
dniowy zachód od Lwowa miejscowość Sławsko, 
zwana Zakopanem Bieszczadów Wschodnich. 
Balon zamierzano zgodnie z pierwotną wersją 
wypełnić helem. Ładunek gazu wypłynął w lipcu 
1939 roku z portu w Nowym Orleanie. Do Gdyni 
zawinął pod koniec sierpnia. Przeładowany na 
pociąg dotarł do Warszawy 1 września. Wybuchła 
wojna, która przekreśliła wszelkie plany.

Naprawiona plandeka złożona w magazy-
nach Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej 
na warszawskim Żoliborzu, została we wrześniu 
1939 pocięta i ponoć stanowiła w czasie niemiec-
kiej okupacji pożądany materiał dla szyjących 
prochowce. 
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Mam nadzieję, że przekonam do tego przepisu również zwolenników dań mięsnych i choć odrobinę 
obalę stwierdzenie, że zupą bez „wkładki” nie można się najeść. Zupa ta ma wszystkie zalety zupy 
idealnej. Jest pożywna, zdrowa, sycąca, rozgrzewająca, aromatyczna i bardzo łatwa w przygotowaniu.
Można użyć do jej wykonania gotowej ciecierzycy z puszki jednak zachęcam do przygotowania jej 
od podstaw tzn. namoczenia przez ok 10 godzin suchej ciecierzycy z dodatkiem sody i ugotowania.
A zatem.
Gotujemy namoczoną ciecierzycę w posolonej wodzie nie dopuszczając do rozgotowania ziaren. 
Jedno opakowanie wędzonego tofu kroimy w małą kostkę, zalewamy sosem sojowym i zostawiamy 
na ok 1/5 godziny. Następnie smażymy na niewielkiej ilości oleju. Przygotowujemy bulion warzywny 
z marchewki, pietruszki, selera pokrojonych w słupki oraz białej części pora pokrojonego w talarki. 
Dwie duże cebule oraz kilka ząbków czosnku szklimy na oleju, po czym blendujemy. Łączymy z wy-
warem. Uzyskana konsystencja z cebuli pozwoli nam delikatnie zagęścić zupę. Następnie dodajemy 
ciecierzycę, usmażone tofu, pokrojoną w kostkę czerwoną paprykę i 1-2 łyżki koncentratu pomidoro-
wego lub krojone pomidory z zalewą z puszki.
Właściwie to już koniec gotowania. Pozostaje użyć przypraw, które pozwolą uzyskać końcowy efekt 
smakowy. Doprawiamy solą, sosem sojowym, mielonym kminem rzymskim, tymiankiem, suszonym 
cząbrem i lubczykiem, słodką oraz wędzoną papryką w proszku i obowiązkowo solidną ilością pieprzu 
cayenne. SMACZNEGO! 

Zupa z ciecierzycą

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA    BEATA GROEN

zapewne zna ją każdy wegan
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Szanowni Państwo
Zarząd KOM-EKO S.A. składa Państwu serdeczne

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

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

Nasze życzenia składamy w szczególności świętującym
w czwartym kwartale 2020 i w pierwszym

kwartale 2021 roku jubileusze:

10-lecie
pracy w KOM-EKO:

Waldemar Marek, Henryk Pizoń,

Marcin Szymanek, Łukasz Wójtowicz, 

Paweł Trofi menko, Michał Wasil

20-lecie
pracy w KOM-EKO:

Tomasz Korgol, Marek Dębowczyk,

Tomasz Sadowski

25-lecie
pracy w KOM-EKO:

Mirosław Jurewicz
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