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Szanowni Czytelnicy!

Lato, czas wakacji i urlopów. Wraz z nim, by umilić wolne chwile wraca 

do Państwa EKOgadka. Skrzesze uśmiech, zaskoczy a może zainspiruje? 

O radości tworzenia opowie nam Adam Sikorski, autor popularnego pro-

gramu „Było… nie minęło”, ale też tekstów do największych przebojów 

Budki Suflera. O tym, że każdy nas ma „swoją skałę do przekucia” spró-

buje przekonać opowieść o losach polskiego sieroty rzeźbiącego na dale-

kim zachodzie największy na świecie pomnik. Być może dla niektórych, 

impulsem do zmian, do nowego spojrzenia na rzeczywistość będzie wy-

wiad z twórczyniami społeczności „Zero Waste Lublin”? Jak zawsze coś 

dla siebie znajdą miłośnicy przyrody, ekologii, sztuki, historii i sportu. 

Miłej lektury. 

Zarząd Kom-Eko S.A.

POLECAMY:
ŻURAW 
str. 52
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W sobotę 5 czerwca 2021 r. nad Zalewem Zemborzyckim w Lublinie odbył się rodzinny Eko-Piknik 
zorganizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wśród licznych atrakcji głównym punktem 
programu było wspólne sprzątanie terenów wokół zalewu. Jak co roku w organizację imprezy zaan-
gażowana była firma KOM-EKO.

Na specjalnie przygotowanym stoisku naszej firmy goście pikniku mogli dowiedzieć się jak prawi-
dłowo segregować odpady oraz zostać obdarowanym naszą darmową aplikacją ekoAPP. Pracownicy 
KOM-EKO pomagali instalować aplikację oraz zaznajamiali z jej funkcjami ułatwiającymi codzienne 
gospodarowanie odpadami w naszych domach. 

Wiele atrakcji czekało na najmłodszych. Dzieci uczestniczyły w konkursach ekologicznych, mo-
gły też zasiąść w kabinie prawdziwej śmieciarki. Na wszystkich czekały nagrody i okolicznościowe 
upominki.

Dziękujemy za wspólną zabawę i troskę o środowisko!

KOM-EKO na lubelskim 
EKO-Pikniku

ADAM PRZYSTUPA

kwiecień 2021 W akcji pozimowego sprzątania ulic i placów Lublina w trzech sek-
torach miasta, pracownicy KOM-EKO oczyścili blisko 194 km jezdni, 
148 km krawężników, 157 tys. m2 chodników oraz przeszło 17 tys. 
m2 opasek;

kwiecień – maj 2021 W ramach wsparcia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Lublinie spółka KOM-EKO przekazała 10 ton „Humukomu” na po-
trzeby ogrodu warzywnego dla podopiecznych schroniska;

kwiecień - czerwiec 
2021

Jak co roku KOM-EKO wspiera ekstraligową drużynę Motoru 
Lublin, m.in. wspomagając specjalistycznym sprzętem przygotowa-
nie toru żużlowego przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie;

kwiecień – maj 2021 KOM-EKO wsparło Fundację dla Przyrody w działaniach na 
rzecz poprawy czystości rezerwatów przyrody na Lubelszczyźnie. 
Sympatycy Fundacji i miłośnicy przyrody wyposażeni w dostarczo-
ne przez KOM-EKO worki na odpady oraz środki ochrony osobi-
stej w kwietniu i maju posprzątali Rezerwat Przyrody „Podzamcze” 
w Bychawie oraz Rezerwaty „Olszanka” „Chmiel” i „Królewski Las” 
w Krzczonowskim Parku Krajobrazowym;

5 czerwca 2021 KOM-EKO uczestniczy w corocznym rodzinnym Eko-Pikniku zor-
ganizowanym przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji nad Zalewem 
Zembrzyckim w Lublinie. Na stoisku naszej firmy goście pikniku mo-
gli dowiedzieć się jak prawidłowo segregować odpady oraz zostać 
obdarowanym darmową aplikacją ekoAPP;

24 - 27 czerwca 2021 Pracownicy Zakładu Oczyszczania zabezpieczają utrzymanie czy-
stości na imprezie plenerowej „Wschód Kultury – Inne Brzmienia 
Art’n’Music Festival” na Błoniach pod Zamkiem;

25 czerwca 2021 Redaktor naczelny EKOgadki Adam Przystupa nagrodzony meda-
lem „Zasłużony dla Miasta Lublin” za wieloletnią działalność na rzecz 
ochrony środowiska.

Minione tygodnie to przede wszystkim ogrom codziennej,

efektywnej, choć nie zawsze efektownej pracy,

ale również kilka wartych przypomnienia zdarzeń:

Kalendarium
Kom-Eko
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Rowerowy Kraśnik
Kraśnik z racji swojego położenia jest wprost 

wymarzonym miejscem do turystyki rowerowej 
i pieszej. Firma Ekoland niezmiennie wspiera 
wszelkie inicjatywy mające na celu wykorzysta-
nie tych atutów środowiska naturalnego i promo-
cję aktywnych form spędzania wolnego czasu. 

23 maja 2021r. kraśniczanie mogli uczestni-
czyć w „Familijnym Rajdzie Rowerowym”, którego 
głównym organizatorem był MOSiR w Kraśniku. 
Ponad 150 osób ulicami miasta dojechało nad 
zalew, gdzie przygotowano piknik z losowaniem 
nagród, w tym największej atrakcji - rowerów 
ufundowanych przez  spółkę Ekoland oraz mia-
sto Kraśnik. 

Podobne atrakcje i nagrody od firmy Ekoland 
czekały 6 czerwca 2021r. uczestników rajdu 
rowerowego „Miejsca znane i nieznane powia-
tu kraśnickiego”. Trasa o długości 25km biegła 
przez Trzydnik Duży, Wola Trzydnicką, Agatówkę, 
Gościeradów Kolonię, Gościeradów, Łany i Wólkę 
Gościeradowską.

Ekologia i działania na rzecz ochrony środowiska to zagadnie-
nia istotne w codziennym funkcjonowaniu firmy Ekoland. Jednym 
z mierników mówiących o stopniu zaangażowania i poziomie eko-
logicznej świadomości spółki jest jej podejście do polityki flotowej. 

Chcielibyśmy Państwu przedstawić nowy pojazd do odbioru 
odpadów na podwoziu SCANIA P 320 B6x2*4NA. Samochód po-
siada nowoczesną dwukomorową konstrukcję skrzyni ładunkowej 
firmy Ekocel, umożliwiającą jednoczesny niezależny  odbiór dwóch 
rodzajów odpadów. Jej korpus o objętości 19m3 podzielony jest 
przegrodą wzdłużną w proporcji 65/35. Posiada dwa niezależne 
i oddzielne odwłoki oraz dwie oddzielne wanny zasypowe, tak że 
nie następuje mieszanie odpadów w oddzielnych komorach. Model 
Twin-H dzięki niskiej masie konstrukcyjnej i dużej sile zagęszcze-
nia stanowi jeden z najbardziej wydajnych, przyjaznych środowi-
sku i ekonomicznych pojazdów do odbioru odpadów.

Dwukomorowa 
śmieciarka w EKOLAND

WIEŚCI Z KRAŚNIKA   KAROLINA BIENIEK
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Osiągnięcie przez miasto Lublin wymaganych 
poziomów recyclingu, utworzenie 80 miejsc pra-
cy, z pierwszeństwem zatrudnienia pracowników 
zamieszkałych przy ulicy Grygowej oraz 
aktywizacja gospodarcza i rewitali-
zacja terenów po dawnej odlewni 
Ursus – to główne cele przeję-
cia przez KOM-EKO SA udzia-
łów w spółce Ekopak od jego 
dotychczasowego udzia-
łowca, który podjął decyzję 
o wycofaniu się z inwesto-
wania w Lublinie. 

- Jest to dla nas  wyzwa-
nie, ale podjęliśmy je, gdyż 
od lat konsekwentnie buduje-
my w Lublinie firmę, która wspiera 
mieszkańców w procesie odbioru i se-
gregacji odpadów. Nowa inwestycja stanie się 
narzędziem do osiągnięcia w mieście i całym 
województwie wymaganych przepisami pozio-
mów recyklingu (w roku 2021 wynosi on 20%, 
zaś w roku 2035 – 65%).  Dzięki temu uniknie-
my kar nakładanych na samorządy, co mogło-
by także skutkować dalszym wzrostem opłat za 
odpady ponoszone przez mieszkańców Lublina 
– mówi Marcin Benbenek, prezes KOM-EKO S.A.

Jeszcze w tym roku, kosztem blisko 40 mln 
zł, przy ul. Metalurgicznej powstanie innowacyj-
ny zakład kompleksowej segregacji i recyklin-
gu opakowań. Instalacja pozwoli na znacznie 
wyższy poziom odzysku i recyklingu zbieranych 

selektywnie folii, tworzyw sztucznych, papieru, 
tektury i metali. Planowane przedsięwzięcie wpi-
suje się w rządowe oraz unijne kierunki budo-

wania gospodarki o obiegu zamkniętym. 
W myśl tej koncepcji, materiały oraz 

surowce wprowadzone do obro-
tu przez producentów powin-

ny pozostawać w gospodarce 
i być ponownie wykorzysta-
ne, a wytwarzanie odpadów 
winno być zminimalizowa-
ne. Istotnym argumentem 
przemawiającym za powsta-

niem Centrum Recyklingu 
jest również fakt, że nowa in-

westycja zwiększy konkurencję 
wśród instalacji odzyskujących su-

rowce wtórne. Fakt ten wpłynie pozy-
tywnie na koszty ponoszone przez mieszkańców 
i przedsiębiorców.  

W pierwszym etapie planowane jest urucho-
mienie instalacji do odzysku surowców i przy-
gotowania ich do recyklingu na 38000 ton zbie-
ranych selektywnie foli, tworzyw sztucznych, 
tektury i metali. Nie przewiduje się przetwarza-
nia odpadów komunalnych zawierających odpa-
dy biologiczne odpowiedzialne za emisje odorów. 

- Należy podkreślić, że wszystkie procesy będą 
odbywały się w zamkniętej hali, zabezpieczając 
tym samym wszystkie standardy środowiskowe 
w zakresie hałasu oraz emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery. Innowacyjny ciąg technologiczny to 

inwestycja istotnie przekraczająca 20 mln zło-
tych. W jego skład wchodzą między innymi dwie 
rozrywarki do worków firmy BRT, dwa dwupokła-
dowe przesiewacze dyskowe wydzielające frakcję 
drobną firmy SIGMA, separator balistyczny firmy 
BRT/Hartner umożliwiający rozdzielenie folii, pa-
pieru od przestrzennych opakowań z tworzyw, 
separatory elektromagnetyczne metali i separa-
tory wiroprądowe metali nieżelaznych oraz czte-
ry separatory optyczne Mistral+ Connect firmy 
Pellenc umożliwiające wydzielenie ze strumienia 
odpadów 10 grup surowców. Te ostatnie, to urzą-
dzenia wykorzystujące najnowszą technologię 
skanowania i detekcji materiałów oraz kolorów, 
tzw. „Flow Detection”, która znacząco zwiększa 
wydajność sortowania – mówi Grzegorz Czop, 
członek zarządu Ekopak.

Drugi etap inwestycji to linia do przetwa-
rzania foli selektywnie zebranej i wytworzenia 
z niej granulatu służącego do produkcji opako-
wań foliowych. Jest ona planowana do realiza-
cji w 2-3 letniej perspektywie po uzyskaniu od-
powiedniej wydajności i jakości surowca LDPE. 
Inwestycja jest także uzależniona od rynku su-
rowców wtórnych i związanych z tym aspektów 
ekonomicznych

Centrum Recyklingu będzie dostosowane do 
wszystkich wymagań środowiskowych i społecz-
nych.   W związku z tym, kosztem ponad 4 mln zł, 
w hali wykonane zostaną, m.in. izolacje elewacji, 
kurtyny, pomieszczenia socjalne dla pracowni-
ków. Przeprowadzone analizy eksperckie wyka-
zały brak emisji, hałasu, pyłów i nieprzyjemnych 
zapachów. Spółka Ekopak zamierza również 
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EKOPAK buduje 
Centrum Recyklingu



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 1

5 
- 

LA
TO

 2
02

1 EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 15 - LATO

 2021

1110

Z inicjatywy Ekopak na elewacji hali przy ul. Metalurgicznej 9B w Lublinie zawisły 
specjalne budki lęgowe dla jerzyków. Ptaki pojawiły się wraz z nadejściem spóźnionej 

wiosny zwracając uwagę pracowników spółki swoimi efektownymi lotami 
w sąsiedztwie budynku. Instalację dziesięciu budek, które pomogą 

zadomowić się kolonii jerzyków poprzedziły konsultacje z pra-
cownikami Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego. 

- Cieszymy się, że możemy pomóc tym bardzo cieka-
wym ptakom. Mamy nadzieję, że jerzyki zagoszczą w na-
szym budynku na dłużej – mówi Paweł Suszek, członek 

zarządu Ekopak sp. z o.o.
Jerzyki to ptaki wędrowne zamieszkujące niemal całą 

Europę, dużą cześć Azji oraz Afrykę. Do Polski przylatują w maju, tu 
się rozmnażają, wychowują młode, by w sierpniu odlecieć na południe 

Afryki. Pierwotnie gniazdowały w szczelinach skał na stromych urwiskach, 
dziś czynią to w miastach korzystając z konstrukcji budynków. Często mylone 

są z jaskółkami, choć nie są z nimi spokrewnione. 
Niemal całe swoje życie jerzyk spędza w locie. W powietrzu zaspakaja głód i pra-

gnienie, odbywa i fi nalizuje zaloty, a nawet śpi szybując, dlatego niektóre osobni-
ki potrafi ą obywać się bez lądowania przez kilka miesięcy. Lądują przede wszystkim 
w okresie lęgowym budując gniazdo i karmiąc pisklęta.

EKOPAK
pomaga jerzykom

wiosny zwracając uwagę pracowników spółki swoimi efektownymi lotami 
w sąsiedztwie budynku. Instalację dziesięciu budek, które pomogą 

zadomowić się kolonii jerzyków poprzedziły konsultacje z pra-

Europę, dużą cześć Azji oraz Afrykę. Do Polski przylatują w maju, tu 
się rozmnażają, wychowują młode, by w sierpniu odlecieć na południe 

Afryki. Pierwotnie gniazdowały w szczelinach skał na stromych urwiskach, 
dziś czynią to w miastach korzystając z konstrukcji budynków. Często mylone 

są z jaskółkami, choć nie są z nimi spokrewnione. 
Niemal całe swoje życie jerzyk spędza w locie. W powietrzu zaspakaja głód i pra-

gnienie, odbywa i fi nalizuje zaloty, a nawet śpi szybując, dlatego niektóre osobni-
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zainstalować blisko 1200 paneli fotowoltaicz-
nych o łącznej mocy ok. 0,4 MWp. Inwestycja 
pozwoli zredukować emisję CO2 w ilości ok. 360 
ton rocznie. Spółka zaoszczędzi również ok. 200 
tysięcy złotych rocznie w opłatach za energię 
elektryczną. Obecnie trwają prace koncepcyjne 
i projektowe. Elektrownia na dachu hali ma być 
gotowa za 2 lata.

- Jesteśmy fi rmą dbającą o środowisko na-
turalne. Chcielibyśmy, aby nasz nowy zakład 
w Lublinie był samowystarczalny energetycznie 
w maksymalny sposób. Dlatego, oprócz „prądu 
ze słońca”, rozważamy możliwość zainstalowania 
magazynu energii, który w okresie jej nadwyż-
ki, będzie gromadził ją w bateriach litowo-jono-
wych, a w okresie szczytów energetycznych uzu-
pełniał niedobór z sieci – mówi Paweł Suszek, 
członek zarządu Ekopak.

W Centrum Recyklingu planowane jest za-
trudnienie 80 osób. W pierwszej kolejności ofer-
ty pracy zarówno na stanowiska administracyjne 
jak i operacyjne skierowane zostaną do miesz-
kańców osiedla przy ul. Grygowej. Rozpoczęły 
się rozmowy z przedstawicielami Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie inicjatyw 
społecznych i inwestycji dla mieszkańców osie-
dla. Proces rekrutacji spółka planuje rozpocząć 
już we wrześniu. Zainteresowani podjęciem 
pracy proszeni są o przesyłanie swoich CV 
na adres: biuro@ekopak.eco

W tej chwili trwają intensywne prace budow-
lane , których celem jest dostosowanie pomiesz-
czeń w części socjalno-biurowej na potrzeby 
pracowników oraz dostosowanie hali w związku 

z instalacją technologii. Szatnie będą mogły po-
mieścić 200 osób. Będą to nowoczesne pomiesz-
czenia spełniające najwyższe standardy i wymo-
gi użytkowania.

Celem spółki jest również rewitalizacja ota-
czających i w dużym stopniu zdewastowanych 
terenów przemysłowych. W ramach inwestycji 
planowane jest  stworzenie centrum edukacyjne-
go, w którym dzieci, studenci, ale również miesz-
kańcy będą mogli zobaczyć, jak przebiega proces 
odzysku surowców oraz zapoznać się z zasadami 
gospodarowania odpadami.
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Dnia 29 kwietnia 2021r. w wieku 64 
lat odszedł po ciężkiej walce z wirusem 
SARS-COV-2 nasz kolega Ryszard Krzaczek. 
W KOM-EKO jako kierowca pracował lat 
dwadzieścia. Żegnamy go dziś ciepłym 
wspomnieniem… 

Stanisław Kulka: Bardzo koleżeński chło-
pak, pomocny we wszystkim. Jeśli musiałem od-
dać swój samochód w czyjeś ręce, nie było lep-
szego zastępcy. Wszystkie problemy rozwiązywał 
na spokojnie. Jeśli czegoś nie wiedział, nie bał się 
zapytać. Pracowaliśmy razem chyba ze dwadzie-
ścia lat i rzec o nim mogę tylko same superlaty-
wy. Przede wszystkim bardzo wierzący. Zawsze 
przed wyjazdem robił znak krzyża. Kiedyś, gdy 
ciężko zachorowała mi córka, byłem tak załama-
ny i rozbity, iż powiedziałem do dyspozytora, że 
nie jestem w stanie pracować. Usłyszałem wte-
dy od Rysia „Stanisław, tylko modlitwa. Należę 
do zgromadzenia modlitewnego, cała Polska za 
twoją córkę będzie się modlić”. Naprawdę, czło-
wiek dusza. Kiedy przychodziły święta Bożego 
Narodzenia, zawsze w szatni była kolęda, łamał 
się ze wszystkimi opłatkiem. Naprawdę, człowiek 
godny podziwu. Bardzo pogodny i kawalarz. Idąc 
już na emeryturę mówił „Stanisław, popracował-
bym jeszcze, ale tata już jest starszy, opiekuję 
się nim a tu covid”. Będę się za niego modlił. 
Może już jest w niebie. Za jego dobre uczynki 
i za wszystko…

Renata Głazowska: Dla mnie Rysio to 
uśmiechnięta buzia. Naturalny, niewymuszony 
uśmiech. Przychodził do nas do biura z dobrym 
słowem, z żartem na ustach. To nie były zwy-
kłe kawały, te żarty zawsze pasowały do sytu-
acji. Wychodził, a człowiek jeszcze się uśmiechał. 
Od niego biło takie ciepło, anielskość. Wiesz, nie 
wiedziałam że ma syna księdza, ale to wszystko 
składa się w całość. On musiał być taki z natury 
i przekazać to swoim dzieciom. Miał dobry wpływ 

na drugiego człowieka. Bardzo trudno pogodzić 
się z tym, że go już nie ma. Ostatni raz widzia-
łam się z panem Rysiem 17 marca, bo co roku 
pomagałam mu rozliczać PIT-a. Potem zadzwo-
niłam do niego, bo zachorowałam „Panie Rysiu, 
odłożymy nasze spotkanie”. Powiedział „Nie ma 
sprawy, pani Reniu. Pani się wychoruje i się spo-
tkamy, wszystko zdążymy zrobić”. Jeszcze przez 
telefon mnie pocieszał, że wszystko będzie do-
brze, że to minie, a tu słyszę… Dusza człowiek, 
anioł. 

Krzysztof Rymar: Spośród wszystkich do-
brych i bardzo dobrych pracowników, jakich spo-
tkałem na swojej zawodowej drodze pan Ryszard 
Krzaczek, był wyjątkowy. Nie mówię tego ze 
względu na jakieś wskaźniki efektywności czy 
elastyczność jeśli idzie o powierzane mu zada-
nia, ale ze względu na ten boży ład, który miał 
w sobie. Ocenić to można z pewnej perspektywy, 
ale na co dzień objawiało się to jego niezwykłą 
solidnością, uczciwością, pracowitością i prawo-
ścią. Nie wiedziałem, że jeden z jego synów jest 
księdzem i zupełnie szczerze powiem - nie zdzi-
wiło mnie, że w takim domu narodziło się po-
wołanie do kapłaństwa. Święty za życia. Bliski 
święty. Mam wiele związanych z nim dobrych, 
ciepłych wspomnień. Zawsze był gotów pomóc. 
Potrafił rozładować sytuację jednym żartem, 
a z drugiej strony nie był wesołkowaty, ten żart 
zawsze dawał do myślenia. Myślę, że to nie tylko 
moje odczucia. Widać było ile osób przyszło go 
pożegnać, choć w czasie pandemii ludzie się tak 
nie gromadzą. Wielka szkoda, że odszedł w tak 
młodym wieku i nie odpoczął na emeryturze. 
Niezwykle prawy i sprawiedliwy człowiek. Można 
powiedzieć, zwykłość, która jest niezwykłością. 
Dary ducha świętego się w nim skumulowały 
i promieniowały na innych. Gdybym miał uczyć 
dzieci katechezy dałbym go za przykład jak Bóg 
odbija się w człowieku.

Wiara 
i uśmiech 
Ryszard Krzaczek

WSPOMNIENIE

Krzysztof Lewandowski: Zawsze uśmiech-
nięty, chętny do pracy, pełen zaangażowania 
i pogody ducha. Człowiek orkiestra, kierowca 
wszechstronny. Jeździł na wielu pojazdach od 
samochodu hakowego, przez śmieciarki, samo-
chody z systemem HDS po zamiatarki, a zimą 
nawet pługopiaskarki.  Żaden samochód, żaden 
sprzęt nie był mu obcy. Na pewno był dobrym 
człowiekiem. 

Dariusz Rosiński: Z panem Ryszardem pra-
cowałem około ośmiu lat. Przypominam sobie jak 
to się zaczęło. Był to pierwszy mój dzień w fir-
mie i szkolenie bhp przeprowadzane na stołów-
ce przez śp. pana Ryszarda Lejwodę. Była chwi-
la przerwy, zapoznawałem się z materiałami. 
W pewnym momencie otworzyły się drzwi do ja-
dalni i wszedł człowiek, a wraz z nim do tego po-
mieszczenia jakaś pozytywna energia, mimo że 
jeszcze się nie odezwał. Uścisk ręki, przywitane, 
przedstawienie się, kilka słów i znika u mnie nie-
pewność, znika stres. Zaczynamy rozmawiać a ja 
się zastanawiam, cóż to za człowiek. To był wła-
śnie pan Rysio, z którym potem miałem szczę-
ście pracować. Mimo że był człowiekiem nieco 
starszym ode mnie, stał się dla mnie kolegą, 
przyjacielem, ojcem, kimś kto mi doradził, kimś 
kto ze mną zechciał porozmawiać. W przypadku 
pana Rysia powiedzieć, że to wyjątkowy czło-
wiek, to zbyt mało. Był człowiekiem bardzo wie-
rzącym, ale to nie znaczy że chodził z różańcem 
i próbował ewangelizować kogoś na siłę. Potrafił 
wytłumaczyć, nie potępiał kategorycznie jeśli nie 
zgadzał się z jakimś poglądem. Był człowiekiem 
wesołym, inteligentnym. Przypomina sobie pan 
zapewne taką sytuację, kiedy pan Rysio zapuścił 
wąsy. Przechodził pan koło wagi samochodowej 
i zapytał „Panie Rysiu, a co to takiego?”. A Rysio 
nie zastanawiając się odpowiedział „Krzaczek”. 
Pamiętam śmieliśmy się wszyscy. Facet, który 
potrafił się znaleźć w każdej sytuacji i zareago-
wać bez układania jakichś scenariuszy. Był czło-
wiekiem dobrym, uczciwym, wesołym. Pan Rysio 
był zwolennikiem prawdy. Nie wersji prawdy, bo 
wersje prawdy to nie jest prawda. Prawda jest 
jedna. On był jej zwolennikiem i nie kłamał i nie 
zakłamywał faktów czy rzeczy o których się roz-
mawiało. Dobrze się stało że nie jestem kierow-
cą, bo gdybym nim był nie mógł bym tak pana 
Rysia poznać. Miałem to szczęście i z tego jestem 
dumny. Miałem zaszczyt z nim pracować przez 
tych kilka lat, dużo z nim rozmawiać, czerpać 

z tej osobowości. Nigdy takiego człowieka nie 
spotkałem i nie wiem czy spotkam. Bardzo emo-
cjonalnie się z nim zżyłem. Odchodził z pracy i tak 
u mnie, jak i u wielu innych, wzbudziło to smutek. 
Zgrało to się z okresem pandemii. Wiem, że bar-
dzo martwił się o ojca, i też ze względu na niego 
miał tą przerwę jeszcze przed całkowitą rezygna-
cją. Obawiał się że może zachorować i przenieść 
wirusa na rodzinę. Myślę, że gdyby nie pande-
mia, to być może jeszcze by pracował, bo nie był 
to człowiek, który był zmęczony życiem. Pełen 
entuzjazmu, chęci poznawania świata. Jeszcze 
trzy dni przed Świętami Wielkanocnymi dzwoni-
łem do pana Rysia. Wszystko było w porządku, 
zapytał co w firmie, rozstaliśmy się składając so-
bie życzenia świąteczne, mówiąc do usłyszenia. 
I cóż spotkaliśmy się na mszy pogrzebowej…

Andrzej Jankowski: Złoty człowiek. Tyle ki-
lometrów przejeździliśmy razem przyprowadza-
jąc nowe samochody czy ładowarki. W Niemczech 
byliśmy razem pewnie z 15 razy. Zawsze był 
wesoły, zawsze uśmiechnięty. Gdy przychodziły 
problemy zawsze był gotów pomóc, wesprzeć, 
pocieszyć człowieka. Potrafił z nich wybrnąć 
z uśmiechem. Pamiętam jak kiedyś zbłądzili-
śmy. Była północ, nie mogliśmy znaleźć noclegu 
a Rysio… starał się nauczyć mnie języka niemiec-
kiego. Jeździmy po jakiejś mieścinie, nagle widzę 
jakiś napis i mówię „Patrz środek lata, a oni o zi-
mowych feriach piszą. Pogłupieli?”. Od razu się 
zorientował w czym rzecz i pyta „To wolne pokoje 
- Zimmer freie. Wracamy”. Wydaje się, że Rysia 
nie sposób było zdenerwować. Człowiek się iry-
tował, czasem załamał a on z uśmiechem widział 
pozytywy. Pamiętam podczas jednej z wyprawy 
do Niemiec poszliśmy zjeść obiad w restauracji. 
Rysio zamówił zupę cebulową. Kiedy przynie-
siono jedzenie okazało się, że na talerzu w za-
sadzie jest sama cebula, troszeczkę nasączona 
wywarem. Rysio nic nie powiedział, nie narze-
kał, zjadł ze smakiem. Do życia podchodził entu-
zjastycznie. Pomimo różnicy wieku, można było 
z nim rozmawiać jak z kolegą. Zawsze opowia-
dał o domu, o synach. Bardzo był z nich dumny. 
Wspaniały człowiek, a teraz… pusto… Za szybko 
odszedł.

Pana Rysia pożegnaliśmy modlitwą 
1 maja 2021r. w dzień św. Józefa patro-
na mężczyzn, ojców, wychowawców, ludzi 
pracy, podróżujących…
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NASZE PASJE

Panie Henryku, rozmo-
wy z kolekcjonerem nie 
sposób zacząć inaczej, 
jak od pytania o począt-
ki pasji. Słowem – jak to 
się zaczęło?

Jak wiele rzeczy, przez 
przypadek. W ręce wpadła 
mi karta telefoniczna. Nawet 
jej nie kupiłem, a znalazłem. 
Zainteresował mnie obrazek na rewer-
sie karty. To było chyba w 1998 roku i od tamtej 
pory je zbieram.

Dziś młodsze pokolenie nie wie już na-
wet czym była karta telefoniczna…

Na pewno. Dziś w mieście nie znajdziemy 
już żadnej budki z automatem telefonicznym, 
z którego można było zadzwonić posługując 
się kartą. Pierwsze karty pojawiły się w Polsce 
w 1991 roku. Każda z nich miała określoną licz-
bę impulsów do wykorzystania podczas rozmo-
wy. Jeden impuls trwał 3 minuty. Były więc karty 
mające 25, 50 i 100 impulsów. Początkowo były 
to karty magnetyczne, później również chipo-
we. Różniły się wzorem na rewersie i nakładem. 
Często w przypadku kart niskonakładowych ich 
cena była wyższa niż za kartę niezużytą, ale wy-
sokonakładową. W swoich zbiorach mam pięć 
kart o naprawdę niskim nakładzie po 600 sztuk. 
Ciężko było je zdobyć. Te są najcenniejsze. 

Ten rodzaj kolekcjonerstwa to…
…fonokartystyka. Kiedyś ukazywał się nawet 

kwartalnik dla kolekcjonerów „Fonokartysta”. 

Dziś to już odchodząca for-
ma kolekcjonerstwa, ale 
kiedyś dzięki niej poznałem 
wiele osób. Spotykaliśmy 
się w budynku Poczty 
Głównej na Krakowskim 

Przedmieściu, gdzie był 
punkt Telekomunikacji. 

Wymienialiśmy karty, rozma-
wialiśmy o nich. Karty do ko-

lekcji można było nabyć również na 
Lubelskiej Giełdzie Staroci. Kto chciał kupić coś 
ciekawego musiał być tam już o 6 rano. Później 
już wszystko było przebrane. Takie w tamtym 
czasie było zainteresowanie kartami.

Jak duży jest Pana zbiór kart tele- 
fonicznych?

Brakuje mi tylko pierwszych 17 kart wyda-
nych w Polsce i kilku niskonakładowych. Jeśli 
miałbym wskazać najciekawsze, to chyba była 
by to seria 20 kart ukazująca ptaki i zwierzęta 
z warszawskiego ogrodu zoologicznego, albo se-
ria 7 kart z żaglowcami, które ukazała się w na-
kładzie zaledwie 10 tysięcy egzemplarzy. Trafiają 
się też karty podrabiane. W swojej kolekcji mam 
trzy takie sztuki. Ciekawostką są też karty przy-
gotowane przez Zakład Karny w Dębicy wypusz-
czone w zamkniętym obiegu dla więźniów.

Wycofanie z użycia kart telefonicz-
nych skłoniło Pana by zwrócić się ku 
numizmatyce.

Zacząłem od zbierania okolicznościowych 
dwuzłotówek. Skompletowałem wszystkie, bodaj 

Kolekcjoner 
z przypadku
O kolekcjonerskich pasjach rozmawiamy z Henrykiem Pizoniem, 
pracownikiem Zakładu Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO.
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261 monet. Teraz zbieram monety pięciozłoto-
we, ale kolekcja rozwija się powoli, bo Narodowy 
Bank Polski emituje tylko dwie takie okoliczno-
ściowe monety rocznie. Dwuzłotówki pojawiały 
się czasem i cztery razy w miesiącu. W wyż-
szych nominałach emitowane są monety srebrne 
i złote. To szczerze mówiąc kosztowna zabawa, 
nie dla mnie. Kolekcjonuję tylko wybrane srebr-
ne numizmaty, np. z wizerunkiem papieża czy 
nietypową serię prostokątnych monet „Polscy 
malarze”.

Prostokątnych?
Kształt monet bywa różny, choć nam mo-

neta kojarzy się z zwykłym krążkiem. W 2018 
roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości NBP wypuścił unikatową monetą 
w kształcie kuli. Srebrna miała nominał 100 zł, 
natomiast złota – 2018 zł. 

Kolekcjonuje też Pan banknoty…
Banknoty okolicznościowe pojawiają się raz 

w roku. Na razie udało mi się zebrać wszyst-
kie. W listopadzie ukaże się 13 banknot w se-
rii z Lechem Kaczyńskim. Najciekawszym z nich 

jest okolicznościowy banknot o nominalne 20 
zł z marszałkiem Józefem Piłsudskim, który do 
obiegu trafił w 2014r. To był pierwszy w Polsce 
banknot wydrukowany nie na papierze, ale na 
plastiku, polimerze. Warto też wspomnieć o wy-
danym przez NBP zestawie starych banknotów 
z okresu PRL.

Rozbudowa kolekcji wymaga czasem 
specjalnych zabiegów… 

Często trzeba odstać swoje w kolejce przed 
bankiem. Pamiętam, gdy kiedyś miała się ukazać 
srebrna moneta 20 zł z sokołem wędrownym, 
w dużym nakładzie 137 000 sztuk. Termin emisji 
przypadał na środę, ale już w poniedziałek trze-
ba się było wpisywać w kolejkę i stać. Zapisałem 
się więc w poniedziałek po pracy, trochę posta-
łem, ale poszedłem do domu się przespać, bo 
we wtorek trzeba było być w pracy. We wtorek 
prosto z roboty pod bank i już do środy, cała noc 
w kolejce. 

Karty telefoniczne, monety i banknoty to 
jeszcze nie wszystko…

Przy okazji wizyt na Lubelskiej Giełdzie 
Staroci zebrałem pełen komplet wejściówek, 
które od 2000 roku mają formę reprintów przed-
wojennych pocztówek z Lublinem. Można więc 
powiedzieć, że ta kolekcja też powstała przez 
przypadek i stale rośnie. Co roku powiększa się 
o 12 wejściówek, bo giełda na Placu Zamkowym 
odbywa się raz w miesiącu. 

Kolekcjonerstwo to…?
Wspaniała forma spędzania wolnego czasu, 

którą poleciłbym każdemu. Niezależnie co zbie-
ramy, zawsze sprawia to olbrzymią satysfakcję. 

KOM-EKO niezmiennie wspiera żużlowców Motoru Lublin. 
Byliśmy z nimi przy kolejnych awansach, jesteśmy podczas rywalizacji w PGE Ekstralidze – najlep-

szej żużlowej lidze świata. Wspomagamy specjalistycznym sprzętem przygotowanie toru żużlowego 
przy Al. Zygmuntowskich w Lublinie.

Naszym zawodnikom życzymy bezpiecznej jazdy i kolejnych zwycięstw. Kibicom niezapomnianych 
emocji i wrażeń.

Z DUMĄ
WSPIERAMY
LUBELSKI 
ŻUŻEL
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Czy zdajesz sobie sprawę, że w Twojej organi-
zacji mogą pracować przedstawiciele aż czterech 
pokoleń? Każda z tych grup komunikuje się ina-
czej, posiada inne umiejętności i kompetencje. 
Ponadto przedstawiciele poszczególnych pokoleń 
postrzegają świat w odmienny sposób, posiadają 
różne wartości oraz inny stosunek do zmian i no-
wych technologii. 

Pokolenie Baby Boomers to osoby urodzo-
ne w latach 1946-1964.  Jest to grupa, która ceni 
sobie stabilność zatrudnienia, nie lubi zmian, 
dlatego też często spędza swoje całe życie 

zawodowe w jednej organizacji. Nawet jeśli wa-
runki pracy bądź atmosfera nie są zadowalające 
trudno im jest podjąć decyzję o zmianie miejsca 
zatrudnienia. Ci ludzie to bardzo lojalni pracow-
nicy, szanujący autorytety i swoich przełożonych, 
ceniący etos pracy. Warto docenić w tej grupie 
ludzi ich ogromne zaangażowanie, lojalność ale 
też  doświadczenie i wiedzę.  Pokolenie to ce-
chuje także duże przywiązanie do zasad. Praca 
zdalna i nowe technologie mogą być dla tej gru-
py bardziej koniecznością i sporym wyzwaniem.

RÓŻNICE 
POKOLENIOWE 
W PRACY  
MAŁGORZATA POŁOK

Pokolenie X to osoby urodzone w latach 
1965-1979. Badania pokazują, że Pokolenie X 
jest lojalne wobec pracodawcy i podchodzi do 
pracy z szacunkiem. Takie osoby lubią poczucie 
stabilności i bezpieczeństwa, chociaż potrafią tak-
że dobrze zaadaptować się do zmian. Są bardzo 
lojalnymi pracownikami, którzy potrafią spędzić 
w jednej organizacji kilka, a nawet kilkanaście lat. 
Dzięki temu ich wiedza operacyjna i doświadcze-
nie są ogromne, co sprawia że są wartościowymi 
pracownikami. Mocno identyfikują się ze swoją 
organizacją. Ważna jest dla nich atmosfera pa-
nująca w miejscu pracy. Są zdecydowanie lepsi 
od późniejszych pokoleń w komunikacji inter-
personalnej. Zdecydowanie łatwiej odnajdują się 
podczas pracy twarzą w twarz. Praca zdalna jest 
dla nich dużym wyzwaniem.

Pokolenie Y tzw. Millenialsi to osoby uro-
dzone w latach 1980 do 2000. Technologia towa-
rzyszy im od dziecka. Osoby z pokolenia Y cenią 
sobie rozwój, a pracę często chcą powiązać ze 
swoją pasją. Pokolenie to w większości posiada 
wykształcenie wyższe, zna co najmniej język an-
gielski i doskonale radzi sobie z nowymi techno-
logiami. Jest to pokolenie już bardzo świadome 
własnego ja, stawiające na samorozwój, wierzą-
ce w istotę kompetencji miękkich. Potrafią dość 
łatwo się przebranżowić. Nie czują oni przywią-
zania do pracodawcy, relatywnie często zmienia-
ją pracę. Nie lubią nudy i monotonii, wysoko ce-
nią sobie dobrą atmosferę w organizacji. Dlatego 
potrafią być bezkompromisowi w przypadku nie-
zadowalających warunków pracy. Dzięki rozwo-
jowi technologii posiadają więcej od poprzednich 
pokoleń relacji społecznych, ale są one zdecy-
dowanie płytsze i mniej trwałe. Bardzo ważny 
jest dla nich tzw. Work Life Balance  głównie 
dlatego, by mieć czas na realizację swoich po-
zazawodowych pasji. Dużo łatwiej jest im się 
dostosować do nowych technologii i mediów 
społecznościowych. Praca zdalna nie stanowi dla 
problemu. 

Najmłodsza obecnie generacja to 
Pokolenie Z. Są to osoby urodzone po 2000 r. 
Internet, media społecznościowe i nowe tech-
nologie są dla nich naturalnym środowiskiem. 
Przedstawiciele tej generacji są tolerancyj-
ni wobec odmienności i nie ma dla nich gra-
nic. Mogą bowiem nawiązywać relacje z ludźmi 
z całego świata. Wychowani w dobrobycie. To 
pokolenie twórcze i otwarte na zmiany. Trudno 

powiedzieć jakimi będą pracownikami, ponieważ 
dopiero wchodzą na rynek pracy. Będzie im zale-
żało na niezależności i stałym rozwoju. Pokolenie 
Z nie będzie miało problemu ze zmianą pracy, 
czy też miejsca zamieszkania. Potrafią być wie-
lozadaniowi, ale warto pamiętać, że mogą być 
niepokorni.

Różnice pokoleń to dziś wyzwanie nie tylko 
dla menadżerów. Jeśli chcemy utrzymywać sa-
tysfakcjonujące relacje społeczne potrzebne 
jest wzajemne międzypokoleniowe zrozumienie, 
o które warto zabiegać. Ta różnorodność pokole-
niowa w pracy to możliwość uczenia się od siebie 
i wiele wzajemnych inspiracji. 

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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Co kryje się za terminem „zero waste”?
Sylwia: Zero waste to maksymalne elimino-

wanie śmieci z codziennego życia oraz podej-
mowanie możliwie najbardziej zrównowa-
żonych dla środowiska naturalnego 
decyzji w biznesie. To wykorzy-
stywanie tego, co już powsta-
ło, zamiast ciągłego kupowa-
nia nowych przedmiotów. To 
stawianie na jakość, która 
przekłada się na dłuższe 
korzystanie z zakupionych 
rzeczy. Zero waste to stałe 
pogłębianie świadomości na 
temat pochodzenia tego, co 
kupiliśmy, miejsca, sposobu oraz 
kosztu produkcji, i wreszcie – jesz-
cze na etapie zakupu – zwracanie uwa-
gi na to, co się z tą wybraną przez nas rzeczą 
stanie, kiedy już się zużyje lub przestanie nam 
służyć. Przykład foliowych opakowań spożyw-
czych pokazuje, że czas od momentu zakupu do 
momentu, kiedy wylądują one w koszu na śmie-
ci, jest bardzo krótki. A można ich w ogóle nie 
przynosić do domu. 

Diana: To też taki sposób życia, w którym 
poznajemy siebie i określamy, co jest dla nas 
ważne, a co zbędne. Zastanawiamy się nad każ-
dym zakupem i oczyszczamy przestrzeń wokół 
siebie. Okazuje się, że wiele rzeczy nabywamy 
pod wpływem impulsu, nacisku, reklamy, a nie 
realnej potrzeby. To też wspieranie okolicznej 
gospodarki i poznawanie lokalnych wytwórców.

Magda: Dokładnie! Zero waste to cała fi lozofi a 
życia, która łączy w sobie bardzo różne elemen-
ty, dlatego że życie człowieka we współczesnym, 

zglobalizowanym świecie też jest dość skompli-
kowane. Sylwia zwróciła uwagę na poszerzanie 
wiedzy o sposobach i materiałach produkcji, 

i słusznie, bo te informacje są często celo-
wo ukrywane przed konsumentami. 

Według mnie zero waste to świa-
domość procesów globalnej go-

spodarki i świadomość swoich 
potrzeb, a także konsekwen-
cji naszych konsumenckich 
wyborów. A także życie bli-
żej natury, w zgodzie z tą 
poszerzoną świadomością. 

Czy fi lozofi a „zero wa-
ste’ to stały zestaw zasad, 

czy coś co się rozwija?
Sylwia: Przyjęło się, że fi lar zero 

waste stanowi pięć zasad: odmawiaj, 
ograniczaj, używaj ponownie, segreguj i kom-
postuj. Pierwsza sprowadza się do świadomej 
konsumpcji i rezygnacji z wielu popularnych 
przedmiotów, co wiąże się z odmową ich przy-
jęcia. Odmawiać możemy przyjmowania ulotek 
na ulicy, woreczków foliowych w sklepach, a tak-
że korzystania z nieetycznie wyprodukowanych 
dóbr. Ograniczanie może być rozumiane jako 
minimalizacja konsumpcji, zmniejszenie zużycia 
wody czy śladu węglowego. Używać ponownie 
powinniśmy wszystkiego tego, co się do tego na-
daje – np. szklane słoiki, zamiast wyrzucić, lepiej 
wykorzystać lub oddać komuś.  Jeżeli musimy 
się czegoś pozbyć, to róbmy to mądrze, czyli se-
gregujmy swoje śmieci. Kompostować możemy 
samodzielnie lub zostawić to specjalistom, od-
powiednio wyrzucając (do brązowego pojemni-
ka) resztki organiczne. Moim zdaniem zasady są 

O praktycznej ekologii na co dzień rozmawiamy

z Dianą Skórą, Magdą Jarzębkowską i Sylwią Kuszmiruk 

współtworzącymi internetową społeczność Zero Waste Lublin.
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stałe, ale ich rozumienie i zasięg zwiększa się 
w zależności od tego, jaką mamy świadomość 
konsumencką.

Diana: Trzeba pamiętać, że każdy jest na 
swoim etapie i zasady należy dostosowywać do 
tego, na co jesteśmy teraz gotowi. Lepszym roz-
wiązaniem jest wprowadzanie zmian powoli, ale 
na stałe, niż wszystkich na raz, ale tylko na chwi-
lę. Takie zmiany wymagają czasu, kreatywności 
i elastyczności.

Magda: To prawda, zasady są stałe, tylko my 
jesteśmy na coraz wyższym etapie ich wdraża-
nia! To, co się zmienia, to wiedza na temat degra-
dacji środowiska i na temat takich nowoczesnych 
rozwiązań, które to środowisko potrafi ą rato-
wać. Dla przykładu popularny fake news głosi, 
że uprawa bawełny ekologicznej zużywa więcej 
wody niż bawełny uprawianej tradycyjnie, z uży-
ciem szkodliwych, chemicznych środków 
chwastobójczych i owadobójczych. 
Może to być prawda, ale jedy-
nie w pierwszych trzech latach 
przechodzenia z uprawy kon-
wencjonalnej na ekologicz-
ną. Wraz ze zdrowieniem 
gleby i odkładaniem się 
cennych warstw biomasy, 
co dzieje się w trakcie eko-
logicznego uprawiania gleby, 
zużycie wody bardzo maleje. 
Życie według fi lozofi i zero waste 
wymaga od nas ciągłego dokształ-
cania się i bycia na bieżąco!

Istnieje również pojęcie „less waste” – 
traktujemy je jako realistyczny etap przej-
ściowy w drodze do modelu idealnego? Czy 
model idealny w ujęciu powszechnym jest 
możliwy?

Sylwia: To zależy od obranego celu. Jeśli bę-
dzie nim częściowe wprowadzenie w życie zasad 
zero waste (tym właśnie jest less waste), to i tak 
zrobimy naprawdę wiele, wcale nie musimy dą-
żyć do ideału. Dla mnie nieważne jest, czy osią-
gnę ideał życia bez odpadów. Ważne jest nato-
miast, ile dobrego uda mi się zrobić po drodze. 
W swojej działalności zachęcamy do bycia less 
waste, podpowiadamy, jak wprowadzić zasady 
zero waste w sposób najprostszy, bez nadmier-
nego wysiłku i utraty komfortu. 

Diana: Każdy krok w stronę bardziej ekolo-
gicznego życia jest lepszy niż stanie w miejscu. 

Nie skupiałabym się na tym, czy jestem zero czy 
less waste.

Magda: Życie zupełnie zero waste udaje 
się tylko nielicznym. Na przykład Bea Johnson, 
Amerykanka francuskiego pochodzenia i twór-
czyni zasady 5R jest znana z tego, że śmieci pro-
dukowane przez jej rodzinę w ciągu roku miesz-
czą się w jednym litrowym słoiku! Jednak sama 
droga jest ważniejsza niż cel. Najwięcej zabawy 
mamy przecież z gonienia króliczka. 

W jaki sposób zetknęłyście się z takim 
stylem życia?

Sylwia: Parę lat temu obejrzałam wystą-
pienie Lauren Singer na TEDex i mnie olśniło. 
Zaczęłam się interesować tematem, trafi łam naj-
pierw na facebookową grupę Zero Waste Polska, 
a potem dołączyłam do Zero Waste Lublin, gdzie 
udzielałam się dosyć aktywnie. Chciałam wie-

dzieć jak najwięcej na temat tego, co 
mogę w praktyce zastosować w swo-

jej codzienności. 
Diana: Najpierw było zain-

teresowanie minimalizmem 
i patriotyzmem gospodar-
czym, potem w sieci trafi łam 
na artykuł o wspomnianej 
już Bei Johnson, autorce 
książki „Zero Waste Home”. 

Podobnie jak Sylwia zapisa-
łam się do grupy na Facebooku 

i zaczęłam działać.
Magda: U mnie było trochę ina-

czej. Chociaż byłam wychowana w du-
chu szacunku dla przyrody, które przekazali mi 
Babcia i mój Tato, wiedziałam sporo o ekologii, 
to nie uniknęłam zachłyśnięcia się konsumpcją. 
Pracowałam wtedy w Krakowie w korporacji i po-
dobnie, jak inne moje koleżanki i koledzy z pra-
cy, po wypłacie szłam na zakupy, żeby odreago-
wać sobie codzienne stresy. Pamiętam jeden taki 
szczególny wieczór w czasie zakupowego szaleń-
stwa przed Bożym Narodzeniem. Wróciłam do 
domu z 5 bluzkami, po czym stwierdziłam, że 3 
z nich kupiłam zupełnie bez sensu. Właśnie wte-
dy postanowiłam, że muszę coś zmienić, bo takie 
życie jest zupełnie jałowe i do kitu. 

Nie jest prosto przełamać swoje przy-
zwyczajenia. Jak w waszym przypadku wy-
glądały praktyczne początki? Od czego win-
ni zacząć zainteresowani „zero waste”? 

Sylwia: Okazuje się, że istotny nawyk 
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wprowadziłam na długo zanim dowiedziałam się, 
że jest to zero waste. Zrezygnowałam z picia bu-
telkowanej wody na rzecz kranówki. Miałam to 
szczęście, że w każdym wynajmowanym miesz-
kaniu woda bieżąca smakowała bardzo dobrze. 
A jak donoszą znajomi i nasi grupowicze, nie 
wszędzie w Lublinie taka jest. Kolejnym, już 
świadomie podjętym krokiem, była rezygnacja 
z foliówek. Warzywa i owoce pakuję do mate-
riałowych worków lub kupuję luzem. Sama ro-
bię produkty do sprzątania, segreguję odpa-
dy, staram się kupować używane rzeczy – tj. 
ubranka dla dziecka, zabawki, wielopieluchuję 
moje dziecko. Mam z tego wszystkiego mnó-
stwo satysfakcji, bo każde rozwiązanie wprowa-
dzam w zgodzie ze sobą. Początkującym radzi-
łabym polubienie profi lu Zero Waste Lublin na 
Facebooku i Instagramie, gdzie dzielimy 
się praktycznymi poradami na te-
mat tego, co się u nas spraw-
dza, a w grupie często można 
znaleźć informację na temat 
miejsc i osób oferujących 
produkty w duchu zw.

Diana: Na pewno można 
wymienić kilka rozwiązań, 
które u wielu osób się spraw-
dzą, np. wielorazowe torby, 
bidony, wybieranie produktów 
w szkle i wykorzystywanie po-
nownie szklanych opakowań, wybie-
ranie rzeczy z drugiej ręki, naprawianie, 
korzystanie z usług krawieckich czy szewskich, 
wybieranie rzeczy lokalnych, kupowanie od rol-
ników lub na targu. Każdy musi znaleźć swoją 
metodę. Dla mnie picie wody z kranu to norma, 
robię tak od zawsze, dla innych będzie to wy-
zwanie. Szukajmy sposobów dla siebie, na pew-
no znajdzie się rozwiązanie.

Magda: Ja zaczęłam od rezygnacji kupowania 
ubrań w galeriach handlowych i zorganizowania 
kilku Wymienników ubraniowych w Lublinie. Od 
kilku lat w ogóle nie kupuję w galeriach handlo-
wych, wyjątkiem są bielizna i buty. Resztę bez 
problemu można dostać w innych miejscach. 
Potem, podobnie jak u dziewczyn, przyszedł czas 
na wielorazową butelkę z wodą z kranu, zamiast 
kolejnej butelki PET oraz na fi rankowe woreczki 
zastępujące foliówki. 

Skąd pomysł na społeczność „Zero Waste 
Lublin”? Kiedy powstała? Kto ją tworzy?

Sylwia: Grupę założyła parę lat temu na-
sza znajoma Aleksandra Mędrkiewicz, ponieważ 
zwyczajnie zauważyła, że brakuje w Lublinie 
takiej przestrzeni wsparcia w dążeniu do życia 
bez odpadów. Obecnie Zero Waste Lublin tworzy 
nieformalna grupa siedmiu działaczek, a wszel-
kie działania koordynowane są przez nas trzy. 
Społeczność ZWL natomiast jest bardzo zróżni-
cowana. Zero waste to styl życia, którego zwo-
lennikami mogą być wszyscy, niezależnie od wie-
ku, statusu, poglądów politycznych. 

Diana: Lokalność w zero waste jest bardzo 
ważna. To mniejszy ślad ekologiczny, jedzenie 
sezonowe, wymiana rzeczy i oczywiście integra-
cja społeczności. Łatwiej jest wprowadzać zmia-
nę, jeśli wiemy, że nie jesteśmy sami.

Magda: Nie mam nic do dodania! Mogę tylko 
jeszcze raz podkreślić, że zero waste jest 

naprawdę dla wszystkich. Możemy 
mieć różne zdanie na temat rzą-

du, prezydenta, strajków, ale 
wszyscy oddychamy tym sa-
mym powietrzem i pijemy tę 
samą wodę. W interesie nas 
wszystkich jest dbanie o za-
soby naturalne, ponieważ od 
tego zależy zdrowie nasze 

i naszych dzieci. Ekologia to 
naprawdę nie jest jakaś abs-

trakcyjna ideologia lewicowa, tyl-
ko nauka oparta na faktach.

Opowiedzcie proszę o najważniej-
szych inicjatywach, jakie podejmujecie.

Sylwia: Do niedawna działałyśmy głównie 
w sieci, promując ogólne zasady zero waste, 
wspierając lokalne biznesy, inicjatywy lub ludzi, 
którzy chcą działać na rzecz ekologii. Rok temu 
organizowałyśmy wspólnie z Centrum Kultury 
Lubelskie Meetup’y Zero Waste, które miał 
zwieńczyć festiwal. Niestety pandemia pokrzy-
żowała nasze plany. Wierzymy jednak, że kie-
dy sytuacja wróci do normy, wrócimy do tego 
pomysłu.

Diana: Prowadziłyśmy też warsztaty i wspie-
rałyśmy rozwój aplikacji Foodsi w Lublinie. 
Promujemy lokalne inicjatywy i organizacje, 
którym również zależy na ekologicznych wybo-
rach. W tym roku planujemy postawić w Lublinie 
Givebox - miejsce bezpłatnej wymiany produk-
tów pomiędzy mieszkańcami.
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Redaktor
na medal!
Zasłużony dla Miasta Lublin

Z ogromną satysfakcją informujemy, że w kwietniu 2021 r. 
Redaktor Naczelny EKOgadki Adam Przystupa otrzymał z rąk 
Prezydenta Krzysztofa Żuka medal „Zasłużony dla Miasta Lublin” 
honorujący jego działania na rzecz zwiększania świadomości eko-
logicznej Lublinian. Gratulujemy!

Dyrektor Adam Przystupa
Podczas wywiadu

z Adamem Sikorskim.
06.2021 r.
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Żuraw zwyczajny to wysoki ptak 
o silnie spionizowanej sylwetce. 

Charakteryzuje się długą szyją, ostrym dzio-
bem i smukłymi nogami. Wyspecjalizowane 
lotki III rzędu tworzą fantazyjny pióropusz 
zwisający z tyłu tułowia. Dorosłe ptaki na 
szczycie głowy posiadają charakterystycz-
ną, czerwoną łysinkę. Żuraw jest chary-
zmatycznym gatunkiem i swoistym amba-
sadorem ochrony bagien oraz torfowisk. 
Jest to gatunek parasolowy, czyli chroniąc 
jego samego oraz jego siedliska chronimy 
cały zagrożony ekosystem. Żuraw jest też 
symbolem Poleskiego Parku Narodowego 
i Poleskiej Przyrody. 

Na całym świecie występuje piętnaście ga-
tunków żurawi. Wszędzie te urokliwe ptaki są 
symbolem piękna, wierności, długowieczności 

i wolności. Szczególnie zachwycające dla nas 
i widowiskowe są toki żurawi. Podczas godów 
partnerzy tańczą ze sobą, wysoko podskakując 
i wydając charakterystyczną wokalizację nazy-
waną klangorem. Jest to bardzo donośny głos 
(hejnał) emitowany w duecie zarówno przez 
samca jak i samicę. Powstaje w niezwykłym apa-
racie głosowym (rezonatorze) złożonym z dłu-
giej i zapętlonej tchawicy.

 Ze względu na zanik i degradację terenów 
podmokłych żurawie są jedną z najsilniej zagro-
żonych wymarciem grup ptaków. Krytycznie za-
grożonym gatunkiem jest syberyjski żuraw biały. 
Wysoki status ochronny (EN według klasyfi kacji 
Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody) po-
siadają też: koronnik szary, żuraw mandżurski 
i żuraw krzykliwy. W wielu miejscach na świecie 
prowadzone są czynne projekty ochrony żurawi, 

ŻURAW

W ŚWIECIE ZWIERZĄT                                               MARCIN POLAK

Ptasi ambasador ochrony bagien i mokradeł.

polegające na hodowli i wypuszczaniu odchowa-
nych ptaków. W okresie pozalęgowym to bardzo 
towarzyskie ptaki. Cechą biologii żurawia jest 
gromadna i rodzinna wędrówka w specyfi cznych 
formacjach nazywanych kluczami. Corocznie 
jesienią nad Lublinem można podziwiać nie-
powtarzalny spektakl przelotu setek żurawi, 
startujących ze zbiorowych noclego-
wisk położonych w Poleskim Parku 
Narodowym i podążających na 
wysokim pułapie w kierunku 
południowym. Trasy migracji 
i lokalizację zimowiska mło-
de ptaki uczą się od swoich 
rodziców, dlatego też wy-
puszczanym (reintroduko-
wanym) ptakom to człowiek 
(np. na motolotni) wskazuje, 
gdzie mają lecieć podczas ich 
pierwszej w życiu wędrówki.

W naszym kraju jedynym lęgowym 
przedstawicielem rodziny żurawi Gruidae 
jest żuraw zwyczajny Grus grus. W Polsce jesz-
cze do niedawna był to rzadki gatunek, stronią-
cy od terenów zamieszkałych przez człowieka. 
Dawniej w naszym kraju żuraw gniazdował je-
dynie na odludnych, izolowanych torfowiskach 
śródleśnych oraz podmokłych, starych lasach 
–  olsach i łęgach. Jednak w pewnym momencie 
przełamał swój lęk przed człowiekiem, skrócił dy-
stans ucieczki i zasiedlił krajobraz rolniczy,  pre-
ferując szczególnie obszary charakteryzujące się 
młodą rzeźbą terenu z dużą liczbą jezior, moren, 
oczek wodnych i torfowisk. Szczególnie wysokie 
zagęszczenia osiągnął na Pomorzu Zachodnim, 
Pojezierzu Mazurskim i Suwalszczyźnie. Proces 
kolonizowania nowych siedlisk następował od 
północno-zachodniej części naszego kraju w kie-
runku wschodnim. Obecnie żurawie zasiedliły 
obszary rolne na Podlasiu. Jednym z nielicznych 
regionów, gdzie większość populacji lęgowej 
wciąż (z nieznanych przyczyn) gniazduje w tra-
dycyjnych leśno-torfowiskowych siedliskach, jest 
Lubelszczyzna. Na terenie województwa lubel-
skiego populacja żurawi jest odmienna od reszty 
kraju. Ptaki są ostrożne, unikają ludzi i najlepiej 
czują się na zalanych wodą torfowiskach i innych 
terenach podmokłych.

 W latach 2010-2012 liczebność popula-
cji lęgowej żurawia w Polsce została ocenio-
na na 20 000-22 000 par, co stanowi aż 15% 

europejskiej populacji lub 19% gniazdującej 
na terenie Unii Europejskiej. To w dużej mierze 
od nas – Polaków – zależy los tego gatunku na 
naszym kontynencie. Po dynamicznym i spek-
takularnym wzroście w ostatnich latach w na-
szym kraju jesteśmy obecnie świadkami wysy-
cenia populacji i stabilnego trendu liczebności. 

Jednak przyszłość żurawia w Polsce 
nie jest różowa i wciąż wymaga 

on naszej uwagi oraz ochrony. 
Specjaliści ostrzegają i pro-
gnozują, że globalne ocie-
planie klimatu połączone ze 
wzrastającą presją ze strony 
człowieka może doprowa-
dzić w najbliższym czasie 
do odwrócenia korzystnego 

trendu i spadków liczebności. 
W ostatnich latach szczególnie 

niepokojący jest niski sukces lę-
gowy tych ptaków. Jest on częściowo 

rekompensowany poprzez długowieczność 
żurawia. Najdłużej żyjący dziki (zaobrączkowa-
ny) przedstawiciel tego gatunku pochodzący ze 
Szwecji żył co najmniej 20 lat i trzy miesiące. 
Eksperci obliczyli, że przeciętna wymiana poko-
leń w populacji żurawia następuje co 12 lat. To 
wysoki wynik w świecie naszych skrzydlatych 
przyjaciół. Dlatego w dobie nadchodzących in-
tensywnych i dynamicznych zmian w obrębie 
mokradeł i obszarów rolniczych niezwykle istot-
na jest czynna ochrona in situ oraz stałe monito-
rowanie siedlisk, liczebności i zagrożeń polskiej 
oraz lubelskiej populacji żurawia.

FO
TO

: 
A
do

be
 S

to
ck

.
Tekst - Marcin Polak,

Katedra Zoologii
i Ochrony Przyrody,

Instytut Nauk Biologicznych 
UMCS w Lublinie 

Fundacja Dla Przyrody
Rysunek - Marek Kołodziejczyk,

ilustrator dzikiej przyrody,
www.marek-kolodziejczyk.pl
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Popioły ze spalania węgla 
receptą na CO2 ?  

Popioły, powstające w procesach spalania węgla w energetyce, za-
miast być kierowane do składowania, mogą być przetwarzane w ze-
olity – tzw. sita molekularne - o wysokiej skuteczności wychwyty-
wania CO2. To wniosek z międzynarodowych badań w ramach 
projekty „Coalbypro” współfinansowanego z europejskiego Funduszu 
Badawczego Węgla i Stali, w których uczestniczył Główny Instytut 
Górnictwa w Katowicach. Zeolity to naturalne lub syntetyczne glino-
krzemiany, charakteryzujące się wysoką zdolnością adsorpcji jonów 

i gazów - także dwutlenku węgla. Synteza zeolitu na bazie popiołów ze 
spalania węgla prowadzona jest niskiej temperaturze (max. 80°C) i ce-

chuje się niskim śladem węglowym. Zeolity po procesie sorpcji dwutlenku 
węgla mogą być wykorzystane zamiast kruszywa w zaprawach cemento-
wych stosowanych do wypełniania wyrobisk górniczych, jako materiały do 
usuwania metali ze ścieków lub jako dodatki do podłoży rekultywacyjnych 
terenów poprzemysłowych i zdegradowanych.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl

Od 3 lipca 2021r. w ramach walki z zanieczyszczeniem przyrody odpadami 
z tworzyw sztucznych, na terenie Unii Europejskiej zakazane jest wprowadze-
nie do obrotu plastikowych „słomek” do napojów. Zaproponowano zastąpienie ich 
produktami z papieru. Tymczasem jak wynika z badań opublikowanych przez Sarah 
Schwartz z amerykańskiej firmy Office Climate Solutions papierowe słomki do napojów pozosta-
wiają po sobie dużo wyższy ślad węglowy od konwencjonalnych rurek z plastiku. Ślad węglowy to 
szacowana całkowita emisja gazów cieplarnianych podczas pełnego cyklu życia produktu od jego 
zaprojektowania po poddanie procesom recyklingu. Produkcja polipropylenu używanego zwykle do 
produkcji plastikowych słomek odpowiada za nieco ponad 1,7 tony dwutlenku węgla na każdą tonę 
wytworzonego materiału. W przypadku papieru to prawie 10 ton CO2 na tonę materiału. Przy ważącej 
1 gram słomce oznacza to w przypadku produktów z papieru pięciokrotnie wyższą emisję, choć na 
pozór, bo szybciej ulegają degradacji wydają się bardziej przyjazne dla środowiska. 

Źródło: www.nature.com

Paradoks śladu 
węglowego małej słomki

Nie pierwszego, a trzynastego kwietnia 2021r., na fan pa-
ge’u Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami po-
jawił się post opisujący nietypową interwencję polegającą 
na próbie zdjęcia z jednego z drzew w Nowej Hucie niebez-
piecznego zwierzęcia. Akcję poprzedziło telefoniczne zgłosze-
nie, w którym mieszkanka Krakowa nazwała je „lagunem”. 
Podejrzewano, iż może chodzić o legwana, ale stworem terro-
ryzującym mieszkańców Krakowa okazał się francuski rogalik 

croissant, który ktoś rzucił na drzewo. Informacja lotem bły-
skawicy obiegła światowe media budząc powszechną wesołość, 

ale też popularyzując działalność Towarzystwa. 
Źródło: PAP.

Legendarny lagun

Biodegradowalne plastiki, to wciąż niespełnione marzenie ekolo-
gów. Większość kompostowalnych tworzyw zawodzi pokładane nadzieje bę-
dąc źródłem trudnorozkładalnych mikroplastików. Bliscy rozwiązania tego proble-
mu są naukowcy Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Zespół pod kierownictwem 
prof. Ting Xu, opracował technologię osadzania enzymów rozkładających biodegradowalne polimery 
(polilaktyd (PLA) i polikaprolakton (PCL)) wewnątrz wytwarzanych włókien. Proces ten można porów-
nać do osadzania pigmentu w plastiku w celu ich barwienia. Przedwczesnemu uwolnieniu enzymów 
zapobiega osłona polimerowa „zrzucana” dopiero pod wpływem wody i wysokiej temperatury. Wedle 
wyników badań w  warunkach kompostowania przemysłowego zmodyfikowany PLA pod wpływem 
enzymu – proteinazy K rozkładał się w ciągu sześciu dni w temp. 50°C, zaś zmodyfikowany PCL pod 
wpływem enzymu lipazy rozkładała się w temp. 40°C w ciągu zaledwie dwóch dni. Metoda ta ma 
umożliwiać biodegradację 98% plastiku i zapobiegać powstawaniu mikroplastików.

Źródło: www.news.berkeley.edu

W poszukiwaniu 
biodegradowalnych 
plastików
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Wykorzystanie 
energii z odpadów

O dużej ilości energii znajdującej się w od-
padach (komunalnych czy przemysłowych) do-
wiadujemy się często z mediów, które informują 
o ich kolejnym pożarze. W wielu przypadkach to 
skutek umyślnego podpalenia, a sprawcy w wielu 
przypadkach nie zostaną odnalezieni. Trudne do 
zgaszenia sterty odpadów, języki płomieni sta-
nowiących zagrożenie dla obiektów sąsiadują-
cych uświadamiają nam potencjał energetyczny 
odpadów, który w tym przypadku jest źródłem 
olbrzymich zanieczyszczeń środowiska i strat 
gospodarczych. 

Z danych statystycznych wynika, że w Polsce 
na przestrzeni lat 2012-2018 liczba pożarów, 
często zmagazynowanych niezgodnie z prawem, 
zwiększyła się o ok. 200% (w roku 2018 aż 243 

pożary). Zmiana prawa i ostrzejsze wymogi dla 
firm magazynujących te „potencjalne surow-
ce” powinny w najbliższym czasie zmniejszyć 
to zjawisko. Tylko co zrobić z odpadami, które 
wytwarzamy każdego dnia i na skutek naszej 
niestaranności w selektywnym zbieraniu trafiają 
do odpadów zmieszanych? Wiele z nich to pal-
ny materiał o dużej wartości opałowej sięgają-
cej nawet w przypadku tworzyw sztucznych czy 
gumy 40 MJ/kg. 

Obecnie z dużą masą palnych odpadów nie 
wiadomo co do końca zrobić. W wielu miejscach 
w Polsce gdzie zbudowano nowoczesne spalar-
nie lub istnieją cementownie tych problemów 
samorządy nie odczuwają, jednak w większo-
ści gmin problem narasta. Szacuje się, że masa 

- rozsądny wybór

EKOTEMATY  DR ADAM LESIUK niezagospodarowanych odpadów frakcji nadsi-
towej (pre-RDF) wytwarzanych w instalacjach 
MBP wynosi w Polsce ok 2 mln ton w ciągu roku. 
Nie można ich obecnie składować na składowi-
skach, a wykorzystanie jako paliwa jest bardzo 
utrudnione. Liczba spalarni odpadów w Polsce 
i cementowni nie jest w stanie przyjąć tak dużej 
masy palnych odpadów.

Jednym z rozwiązań pozostaje zmiana pra-
wa i potraktowanie paliw z odpadów jako alter-
natywnego surowca energetycznego z którego 
mogłaby zostać odzyskana energia w przystoso-
wanych do tego instalacjach ciepłowniczych czy 
elektrociepłowniach. Mogłoby to zgodnie z zasa-
dą obiegu zamkniętego zasilić odbiorców (osie-
dla i domy mieszkalne) w wytworzone ciepło czy 
energię elektryczną. Z danych GUS wynika, że 
w 2019 roku w Polsce tylko 21,5 proc. odpadów 
poddano przekształceniu termicznemu z odzy-
skiem energii, a aż 43 proc. zostało na składowi-
skach odpadów.

Czy warto spalać materiał który nadaje się do 
recyklingu? Odpowiedź jest tylko jedna, na pew-
no nie, ale te dwa sposoby przetwarzania (recy-
kling i odzysk energii) nie wykluczają się tylko 
uzupełniają. Z badań wynika, że jakość wielu 
odpadowych surowców znajdujących się w odpa-
dach zmieszanych jest bardzo słaba, a ich posor-
towanie nie wpływa istotnie na przydatność dla 
recyklingu. Recykling tych odpadów jest utrud-
niony, a w wielu przypadkach bardzo kosztowny 
ekonomicznie (co podniosłoby ceny za usuwanie 
odpadów jeszcze bardziej). Jednak skierowanie 
takiej masy odpadów na składowiska jest olbrzy-
mim marnotrawstwem energii i tylko chwilowym 
rozwiązaniem problemu. Coraz więcej działań 
ukierunkowanych jest na recykling chemiczny, 
ale w ciągu najbliższych lat nie powstaną in-
stalacje, które mogłyby skutecznie przetworzyć 
mieszaniny tworzyw sztucznych znajdujące się 
w odpadach zmieszanych.

W krajach Unii Europejskiej, o wysokich stan-
dardach zagospodarowania odpadów, spalanie 
odpadów z odzyskiem energii ma swoje znaczą-
ce miejsce w systemie gospodarki odpadami. 
Z danych Eurostatu wynika, że ilość odpadów 
komunalnych poddanych recyklingowi i kompo-
stowaniu (recykling organiczny) wyniosła w 2019 
r około 240 kg na osobę, a masa przetworzonych 
w ten sposób odpadów to 107 mln ton. Ilość 

spalanych odpadów komunalnych w UE w 2019 
roku wyniosła ok. 60 mln ton (134 kg na osobę) 
i stale się zwiększa. W niektórych krajach odzysk 
energii z odpadów ma bardzo duży udział wyno-
szący ponad 70% (np. Japonia, Szwajcaria). Tym 
samym eliminuje się prawie do zera składowanie 
odpadów w środowisku. 

W dłuższej perspektywie czasowej powinni-
śmy zadbać o właściwą i efektywną selektywną 
zbiórkę odpadów i ich recykling, ale w tym mo-
mencie należy dołożyć wszelkich starań, żeby 
z wytworzonych już odpadów odzyskać cenną 
energię uwzględniając rygorystyczne wymaga-
nia środowiskowe. Zwyczajnie nie stać nas na jej 
marnowanie, a odzysk energii z magazynowa-
nych i składowanych obecnie palnych odpadów 
to rozsądny wybór. 

dr Adam Lesiuk
Wydział Nauk o Ziemi 

i Gospodarki Przestrzennej
UMCS w Lublinie
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Naszą rozmowę zacznijmy od określenia 
tego, co jest funkcją ogrodu botanicznego?

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody ogród 
botaniczny jest miejscem ochrony ex situ, upra-
wy roślin różnych stref klimatycznych  i siedlisk, 
uprawy roślin określonego gatunku oraz prowa-
dzenia badań naukowych i edukacji. Co do 
tej pierwszej i najważniejszej funk-
cji Ogrodu, czyli ochrony gatun-
ków rzadkich i zagrożonych 
poza ich naturalnymi stano-
wiskami, mamy tu kolek-
cję roślin krajowych, ale 
też pochodzących z terenu 
Europy czy nawet innych 
kontynentów. Są to czę-
sto rośliny objęte zapisami 
Konwencji o ochronie gatun-
ków dzikiej fl ory i fauny euro-
pejskiej oraz ich siedlisk, zwanej 
potocznie Konwencją Berneńską, ale 
też Konwencji o międzynarodowym han-
dlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków 
zagrożonych wyginięciem CITES. Przedstawicieli 
ginących taksonów pozyskuje się z natural-
nych stanowisk bądź z innych ogrodów bota-
nicznych i próbuje się je utrzymać w uprawie. 
Istotne jest by ich pochodzenie było udokumen-
towane. Następnie rośliny z upraw w ogrodach 
botanicznych mogą posłużyć, na przykład do 
odtwarzania lub wzmacniania populacji wystę-
pujących w naturze. Drugim zadaniem jest pro-
wadzenie badań naukowych. Prowadzą je pra-
cownicy ogrodów botanicznych lub też ogród 
dostarcza materiały do badań innym placówkom 
naukowym. W przypadku Ogrodu Botanicznego 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej dostar-
czamy materiały do prowadzonych na naszej 
rodzimej uczelni badań z dziedziny fi zjologii czy 

biologii roślin, ale również wspomagamy farma-
ceutów z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, 
którzy badają rośliny pod kątem zawartości sub-
stancji biologicznie czynnych w roślinach, czy 
pracowników z Uniwersytetu Przyrodniczego, 
którzy badają relacje między roślinami i zapy-

laczami. Udostępniamy również materiały 
innym placówkom naukowym, pol-

skim i zagranicznym, bierzemy 
udział w krajowych i międzyna-

rodowych projektach badaw-
czych. Trzecim zadaniem 
jest edukacja. Oferta edu-
kacyjna naszego Ogrodu 
jest bardzo różnorodna, 
są to spacery z przewod-
nikiem, warsztaty, kon-

kursy i wiele, wiele innych. 
Należy wyjaśnić, że nie każdy 

ogród, nawet z bogatą kolekcją 
roślin, jest ogrodem botanicznym, 

aby uzyskać status ogrodu botanicznego 
musi spełniać te trzy podstawowe funkcje i uzy-
skać zezwolenie na utworzenie i prowadzenie 
ogrodu botanicznego od Generalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska.

Mówimy o roślinach chronionych, rzad-
kich i zagrożonych. Czy to pojęcia tożsame?

Gatunek chroniony to jest gatunek obję-
ty ochroną prawną czyli wymieniony w odpo-
wiednim rozporządzeniu Ministra Środowiska. 
Rozporządzenie określa ponad 400 gatunków 
objętych ochroną ścisła oraz blisko 300 objętych 
ochroną częściową. Na liście gatunków chro-
nionych początkowo umieszczano rośliny nad-
miernie pozyskiwane dla celów leczniczych lub 
ze względu na ich urodę. Teraz to się troszeczkę 
zmieniło. Bierze się pod uwagę, czy jest to gatu-
nek rzadki albo specyfi czny dla danego siedliska, 

O rzadkich, chronionych i zagrożonych roślinach
Lubelszczyzny rozmawiamy z dr Anną Cwener,
pracownikiem  Ogrodu Botanicznego UMCS w Lublinie.

ADAM PRZYSTUPA
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tak zwany parasolowy, którego ochrona pociąga 
za sobą ochronę wielu innych, współwystępują-
cych z nim gatunków, a przy tym ich siedlisk. 
Gatunki zagrożone, to właśnie ginące – zagrożo-
ne wyginięciem. O tym jak szybko ginie gatunek 
informuje nas przypisana mu kategoria zagro-
żenia. Przy jej określaniu bierze się pod uwagę 
liczebność populacji, tempo jej spadku, zasięg 
geograficzny, ogólną liczbę osobników i ocenę 
prawdopodobieństwa wyginięcia. Im szybciej 
kurczą się zasoby gatunku tym klasyfikowany 
jest w wyższej kategorii zagrożenia. By gatunek 
został uznany za zagrożony lub został „zakwa-
lifikowany” do określonej kategorii zagrożenia 
musi spełniać ściśle określone kryteria opisane 
w metodyce oceny stopnia zagrożenia opracowa-
nej przez IUCN (Międzynarodową Unię Ochrony 
Przyrody). Natomiast gatunek rzadki nie ko-
niecznie musi być gatunkiem ginącym i objętym 
ochroną prawną, ale jest po prostu rzadko spo-
tykany, występuje na niewielkich obszarach lub 
w rozproszeniu. 

Często słyszymy też o czerwonych księ-
gach i listach zagrożonych gatunków.

Czerwone listy są spisem gatunków zagro-
żonych, z przypisaną im kategorią zagrożenia. 
Czerwone księgi mają wymiar bardziej eduka-
cyjny, gdyż zawierają ilustracje i opisy poszcze-
gólnych gatunków zagrożonych. Szacuje się, że 
na terenie Polski występuje ponad 3,5 tysiąca 
gatunków roślin. Na ogólnopolskiej czerwonej li-
ście roślin zagrożonych znajduje się ponad 700 
gatunków. Lubelszczyzna jest regionem bardzo 
zróżnicowanym pod względem typów siedlisk: 
na północy mamy pojezierza, bardziej na połu-
dnie pas wyżyn lessowych, wreszcie dolina Wisły 
i Roztocze, każdy obszar ze swoimi specyficzny-
mi warunkami siedliskowymi i klimatycznymi. 
Pociąga to za sobą dużą różnorodność gatunków. 
Liczbę występujących u nas gatunków szacuje-
my na 1200-1500, zaś na regionalnej czerwonej 
liście gatunków zagrożonych mamy ponad 400 
roślin. To duży odsetek, biorąc nawet pod uwa-
gę, iż na liście gatunków zagrożonych są również 
gatunki wymarłe. Tworzenie list gatunków za-
grożonych ma służyć zwróceniu uwagi na tempo 
wymierania gatunków oraz wskazywaniu, wobec 
których w pierwszej kolejności należy podejmo-
wać zabiegi ochrony czynnej

Najciekawszą z roślin zagrożonych na 
Lubelszczyźnie jest….

Najwięcej roślin zagrożonych związanych jest 
z torfowiskami oraz z murawami kserotermicz-
nymi. Ciekawostką flory i fauny Lubelszczyzny 
jest nawiązanie do gatunków stepowych. Są tu 
na granicy występowania. Nie spotkamy ich na 
północny zachód od naszego regionu, ale znaj-
dziemy je na Podolu. Nie wiem czy najciekaw-
szą, ale na pewno najbardziej znaną, i wystę-
pującą w Polsce tylko na Lubelszczyźnie, rośliną 
jest żmijowiec czerwony. Roślina stosowana jako 
lecznicza, ozdobna i dawniej także jako pa-
naceum na ukąszenia żmii. W XIX wieku żmi-
jowiec czerwony dość często występował na 
miedzach i w drobnych laskach. Dowiadujemy 
się o tym z publikacji panny Marii Hemplówny 
opisującej roślinność folwarku Teresin mię-
dzy Chełmem a Hrubieszowem. Współtwórca 
i pierwszy dyrektor naszego ogrodu, profesor 
Dominik Fijałkowski odnotowywał w II połowie 
XX wieku obecność żmijowca czerwonego na 
kilkunastu stanowiskach m.in. w Czumowie k. 
Hrubieszowa, Tarnogórze koło Izbicy, Broczówce 
koło Skierbieszowa. W tej chwili na jednym sta-
nowisku zachowały się zaledwie dwa osobniki 
tego gatunku. Oczywiście są prowadzone zabiegi 
ochrony czynnej żmijowca. Roślina jest rozmna-
żana w ogrodzie botanicznym i wysadzane na 
stanowiska, gdzie kiedyś występowa, stąd po-
pulacja jest nieco większa, licząca kilkadziesiąt 
osobników.

To rzeczywiście niewiele. A inne zagro-
żone gatunki?

Drugim gatunkiem znanym z prowadzonych 
działań ochronnych jest ciemiężyca czarna. To 
tzw. endemit, który ma bardzo niewielki zasięg 
występowania. Występuje tylko na Lubelszczyźnie 
i południowo-zachodniej Ukrainie. W naszym 
regionie występuje na 7 stanowiskach, na któ-
rych występuje w sumie około 1000 osobników. 
Rzadkość ciemiężycy czarnej wynika z warunków 
jakich potrzebuje do rozwoju. To gatunek, który 
występował w widnych ciepłych lasach wykształ-
cających się na glebach wapiennych, w tzw. 
świetlistych dąbrowach. Lasy te często były wy-
pasane, obecnie na skutek braku wypasu bujniej 
rozrasta się w nich warstwa krzewów i zacienia 
runo. Zacienienie sprawia, że ciemiężyca mniej 
obficie kwitnie i nie wydaje owoców, ponad to 
młode siewki mają gorsze warunki do kiełkowa-
nia. To sprawia, że gatunek ten ustępuje miej-
sca roślinom lepiej radzącym sobie w nowych 

warunkach. Można powiedzieć, iż paradoksalnie 
ciemiężyca jest ofiarą braku ingerencji człowie-
ka w przyrodę. Innym, bardziej znanym, gatun-
kiem jest dziewięćsił popłocholistny. To również 
endemit występujący na Wyżynie Małopolskiej, 
Lubelskiej i na Podolu. Po raz pierwszy, jeszcze 
w granicach Królestwa Polskiego został opisany 
w 1882r. na Stawskiej Górze k. Chełma. Bardzo 
długo na Lubelszczyźnie były znane tylko dwa 
stanowiska - Stawska Góra i Rogów k. Grabowca 
Ostatnimi laty pojawiły się nowe stanowiska tego 
gatunku Prawdopodobnie przyczynił się to tego 
człowiek, celowo wprowadzając roślinę w nowe 
miejsca. Szkoda, że pochodzenie tych nowych 
stanowisk nie jest udokumentowane.

A gatunki typowo zagrożone działalno-
ścią człowieka?

Ciekawą grupą gatunków są ciepłolubne 
chwasty nawapiennych upraw zbożowych. Przy 
dawnym, tradycyjnym sposobie użytkowania 
ziem, chwasty te w żaden sposób nie przynosiły 
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szkody uprawom. Te niewielkich rozmiarów ro-
ślinki kwitły po żniwach. Zanim rolnicy zwieźli 
snopy i zaorali pole one zdążyły wysypać swo-
je nasionka. W tej chwili stosowanie herbicydów 
i intensyfi kacja prac rolnych nie dają szans prze-
trwania tym roślinom. 

Są też rośliny, dla których zgubna jest 
ich uroda…

To przede wszystkim storczyki. Niestety co 
jakiś czas odkrywamy ślady po wykopanych ro-
ślinach. Z taką sytuacją spotkaliśmy się nawet 
w rezerwacie Machnowska Góra, gdzie byłanaj-
większa populacja storczyka purpurowego. Nie 
wiem, czy ludzie wykopujący storczyki zdają 
sobie sprawę, że one najczęściej nie przetrwają 
w uprawie. Wymagają specyfi cznych warunków, 
obecności właściwego grzyba, żeby móc funk-
cjonować. Taka roślina będzie rosła w ogródku 
rok, może dwa, ale potem uschnie. Ofi arą swej 
urody pada więc storczyk purpurowy, buławnik 
wielkokwiatowy, obuwik pospolity, ale również 
nie będące storczykami kosaciec bezlistny, miłek 
wiosenny czy pełnik europejski. 

Zdarza się, że odkrywacie w naturze ga-
tunki roślin, które wydawały się bezpow-
rotnie utracone?

Dziesięć lat temu kolega odnalazł w Kotlinie 
Hrubieszowskiej koło miejscowości Tyszowce sit-
niczkę drobną, gatunek, który był uważany za 
wymarły na terenie Polski. To niewielka roślinka 
rosnąca w tzw. namuliskach, czyli na brzegach 
tworzących się okresowo na polach zastoiskach 
wodnych. Siedliska takie są nietrwałe, mówi się 
że efemeryczne, stąd rośliny w nich występujące 
w bardzo krótkim czasie rosną, kwitną i owocu-
ją, przez co są trudne do odnalezienia. Może nie 
całkowicie utraconym dla fl ory Polski, bo znanym 
z jednego stanowiska gatunkiem, była kaldezja 
dziewięciornikowata. Roślina ta była podawana 
z terenu Lubelszczyzny i później przez wiele lat 
nie odnaleziona. W 2015 roku odnaleziono nowe 
stanowisko kaldezji na Pojezierzu Łęczyńsko-
Włodawskim  Obecnie jest to najobfi tsze, znane 
w Polsce stanowisko tego gatunku.

Ochrona ginących roślin to tylko domena 
naukowców?

Jest wielu przyrodników amatorów, którzy 
chodzą w teren, fotografują i obserwują ro-
śliny. Niektórzy z nich kontaktują się z nami. 
Czasem pytają mając trudność z oznaczeniem 
roślin, innym razem przysyłają informacje 

o swoich odkryciach. Korzystamy z tej pomocy. 
Teraz gdy pracujemy na czerwoną księgą ro-
ślin Lubelszczyzny każda informacja jest cenna. 
Zachęcam wszystkich do zapoznania się z zawar-
tością strony internetowej https://rzadkierosliny.
mnkd.pl/ , która powstała we współpracy Ogrodu 
Botanicznego UMCS z Odziałem Przyrodniczym 
Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. 
Zgromadziliśmy tam informacje o gatunkach za-
grożonych. Są tam zdjęcia, rysunki, opisy roślin 
i miejsc ich występowania. Jeśli ktoś te roślinki 
widział albo wie, gdzie występowały, zachęcam 
do dzielenia się tą informacją z nami.

dr Anna Cwener
 Botanik i przyrodnik, pracownik naukowy Ogrodu 

Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, zajmuje się badaniem i ochroną muraw kse-
rotermicznych na Lubelszczyźnie, współautorka atlasu 
„Flora Polski. Rośliny kserotermiczne”.
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W województwie lubelskim istnieje 87 rezerwatów przyrody, które 
zajmują powierzchnię ok. 12 tysięcy ha. Są to prawdziwe świą-

tynie przyrody, gdzie często został zachowany naturalny stan ekosystemu 
typowy dla danego obszaru.

Tej wiosny KOM-EKO wsparło Fundację dla Przyrody w działaniach na 
rzecz poprawy czystości lubelskich rezerwatów. Sympatycy Fundacji i miło-
śnicy przyrody wyposażeni w dostarczone przez naszą fi rmę worki na od-
pady oraz środki ochrony osobistej w kwietniu i maju posprzątali Rezerwat 
Przyrody „Podzamcze” w Bychawie oraz Rezerwaty „Olszanka” „Chmiel” 
i „Królewski Las” w Krzczonowskim Parku Krajobrazowym. W tych podlega-
jących szczególnej ochronie miejscach zebrano blisko 600kg porzuconych 
odpadów.

W akcję sprzątania oprócz Fundacji dla Przyrody i KOM-EKO zaangażo-
wane były: RDOŚ w Lublinie,  Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Świdnik oraz 
Bychawskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Pomagamy uprzątnąć
rezerwaty przyrody

ADAM PRZYSTUPA
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EKOPORADY  ADAM PRZYSTUPA

W naszych domach coraz więcej zużytych opakowań 

- do jakiego pojemnika winniśmy je wrzucić?

Czas epidemii skłonił nas do zmia-
ny nawyków. Z uwagi na konieczną 

izolację ograniczyliśmy ilość wypadów do skle-
pu. Jednorazowo kupujemy większe partie żyw-
ności zwracając uwagę na ich trwałość, ta zaś 
jest konsekwencją sposobu ich przetworzenia 
i opakowania. Stąd coraz więcej w naszych do-
mach zużytych opakowań, w przypadku których 
przychodzi zawahanie – segregując odpady, do 
jakiego pojemnika winniśmy je wrzucić?

Tę wątpliwość budzą najczęściej odpady wie-
lomateriałowe, czyli wszelkie opakowania wyko-
nane co najmniej z dwóch różnych materiałów, 
których nie można całkowicie rozdzielić ręcznie 
lub za pomocą prostych metod mechanicznych, 
tak by na jednym z materiałów nie pozostały 
fragmenty drugiego. Najczęściej spotykane opa-
kowania wielomateriałowe to oczywiście kartony 
po sokach, przecierach czy mleku, ale też „pa-
pierki” po słodyczach, torby termoizolacyjne czy 
saszetki po przyprawach. Możliwy jest każdy mix 
spośród czerech podstawowych surowców: pa-
pieru, tworzyw sztucznych, szkła i metali. Nie 

jest natomiast odpadem wielomateriałowym 
opakowanie wykonane z różnych rodzajów two-
rzyw sztucznych.

Zdarza nam się mylnie określać tego rodzaju 
opakowania jako tetrapaki. Mylnie, bo Tetra Pak 
to marka koncernu o szwedzkich korzeniach, któ-
ry jako pierwszy wprowadził na rynek kartonowe 
opakowania na płynną żywność. Pomysł zastą-
pienia szklanych butelek na mleko opakowaniem 
z jednego arkusza papieru w kształcie czworo-
ścianu, był w 1944 roku dziełem szwedzkiego 
inżyniera Erika Wallenberga. Projekt wdrożony 
w życie przez przemysłowca Rubena Rausinga 
stał się podstawą do powołania do życia w 1951 
roku spółki AB Tetra Pak. Firma w 1961 roku za-
prezentowała pierwszą maszynę do aseptyczne-
go pakowania mleka (UHT), a w kolejnych latach 
różne geometryczne formy opakowań, które sta-
ły się alternatywą nie tylko dla butelek, ale też 
puszek i słoików.  

Opakowania wielomateriałowe mają wiele 
zalet użytkowych, m.in. lekkość, odporność na 
uderzenia, hermetyczność, aseptyczność czy 

2 lub 3
W JEDNYM

nieprzepuszczalność światła. Każda warstwa 
opakowania wielomateriałowego pełni określoną 
funkcję:

• papier posiadający długie włókna celu-
lozy zapewnia sztywność i wytrzymałość 
opakowania.

• polietylen chroni opakowanie przed wil-
gocią, przepuszczaniem cieczy oraz przed 
mikroorganizmami.

• cienka warstwa aluminium (jego waga 
w litrowym opakowaniu nie przekracza 
1,5g) zabezpiecza produkt przed szkodli-
wym działaniem światła i tlenu. Zapewnia 
to długi okres przydatności do spożycia 
bez użycia konserwantów oraz przecho-
wywanie produktu bez obowiązku stoso-
wania warunków chłodniczych.

Powyższym zaletom użytkowym towarzy-
szy niestety trudność w zakresie recyklingu 
tego rodzaju odpadów. W ograniczony sposób 
stosowany jest w papierniach odzysk celulozy. 
Obiecująca wydaje się beztlenowa metoda roz-
kładu termicznego – termoliza, gdzie odzyskuje 
się olej, gaz palny, złom metalowy i powstający 
z celulozy karbonizat. Póki co jednak, najpopu-
larniejszą metodą jest wykorzystanie odpadów 

wielomateriałowych w produkcji paliwa alterna-
tywnego RDF dla cementowni. 

A gdzie je wrzucać?
Czeka nań żółty pojemnik na tworzywa 

sztuczne i metale. 
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Zacznijmy od intrygujące-
go ukształtowania terenu 
Kalinowszczyzny. Czy owe 
lessowe wąwozy do śla-
dy starego koryta rzeki?

Cały Płaskowyż Nałę-
czowski sięgający po wzgó-
rze Czwartek, po Kalino- 
wszczyznę i dalej do 
Pliszczyna jest zbudowa-
ny z utworów lessowych. 
Jasnożółty, pylisty less został 
tu naniesiony z wiatrem z przed-
pola lodowca. Potem zaczęły się proce-
sy glebowe i na początku holocenu wytworzy-
ła się warstwa humusu. Występująca dziś na 
Płaskowyżu Nałęczowskim najgęstsza w Europie 
sieć wąwozów to efekt ludzkiej działalności. 
Żyzne gleby wytworzone na lessach skłoniły do 
osadnictwa ludność kultury pucharów lejkowa-
tych, która wypalając pierwotne lasy i zakładając 
na karczowiskach pola powodowała, że ta słabo 
wykształcona gleba ulegała erozji. Nowsze bada-
nia dowodzą, że proces erozji wąwozowej przy-
śpieszył jeszcze w XVII wieku. Ekstensyfikacja 
gospodarki folwarcznej, coraz głębsza orka, ale 

też tyczenie sieci dróg wąwozami 
spowodowało to, że przybrały 

one dzisiejszą postać. 
Wąwóz, którym bie-

gnie ul. Kalinowszczyzna 
ma charakter drogowy?

Obecny jej przebieg zo-
stał zmodyfikowany w XIX 
i XX wieku, ale fragment 

przy Dworku Wincentego 
Pola to efekt zmian w rzeźbie 

terenu związanych z funkcjono-
waniem dawnego traktu litewsko

-ruskiego, biegnącego od przeprawy na 
Bystrzycy w linii obecnych ulic Towarowej lub 
Okólnej, omijając od północy wzgórz Grodzisko.

A głębokie wąwozy oddzielające osiedle 
XXX-lecia od osiedla Kolejarz?

To efekt naturalnej erozji wąwozowej. Dolina 
może być w swej części pokłosiem erozji wodnej, 
ponieważ płynął tam uchodzący do Czechówki 
potok Muchawiec. Dziś po nim nie ma śladu, po-
została tylko nazwa i wzmianki w miejskich kro-
nikach. W jakiejś partii dolna część wąwozu jest 
ukształtowana również przez wylewy Bystrzycy. 
W zbiorach Teatru NN znajduje się fotografia 

Kontynuujemy nasz spacer po Lublinie. Tym razem wybierzemy się 
wraz z dr Rafałem Niedźwiadkiem na Kalinowszczyznę, by odkryć 
zapomniane kurhany i ślady średniowiecznego grodziska.
ADAM PRZYSTUPA

OD GRODZISKA 
PO SŁOMIANY 
RYNEK

SPACER Z ARCHEOLOGIEM

z lat 40-tych XX wieku, na której widać poziom 
wody sięgający pierwszego piętra domów stoją-
cych wokół Słomianego Rynku. Te powodzie się 
powtarzały, ale już wcześniej w okresie istnienia 
Wielkiego Stawu Królewskiego, kiedy go oczysz-
czano i upuszczano wodę, miała on możliwość 
penetrowania tych terenów.  

Po Wielkim Stawie Królewskim nie ma 
dziś śladu, ale przed wiekami był zaple-
czem przemysłowym miasta.

Dziś nazwalibyśmy go specjalną strefą eko-
nomiczną, bo tam w okresie średniowiecznym 
i staropolskim były zlokalizowane największe 
zakłady przemysłowe. Staw powstał ze spiętrze-
nia wód Bystrzycy oraz jej dwóch dopływów: 
Czerniejówki i Czechówki. Na grobli Wielkiego 
Stawu Królewskiego istniały cztery młyny, 
w tym słynna papiernia powstała w 1538r., która 

Stan rozpoznania archeologicznego Czwartku, Kalinowszczyzny, Ponikwody 
(oprac. D. Bednarski, R. Niedźwiadek): 

 a – stanowiska kultury pucharów lejkowatych, b – stanowiska kultury amfor kulistych, 
c – stanowiska kultury mierzanowickiej, d – stanowiska wczesnośredniowieczne (VI-X w.), 

e – stanowiska wczesnośredniowieczne (X-XIII w.), f – stanowiska datowane ogólnie na wczesne 
średniowiecze, g – stanowiska datowane ogólnie na późne średniowiecze, h – stanowiska datowane 

ogólnie na epokę nowożytną, i – pochówki przedchrześcijańskie, j – pochówki chrześcijańskie, 
k – cerkiew prawosławna oraz cmentarze prawosławne i unickie, l – cmentarze żydowskie, 

m – zamek, n – dwór XVI/XVII w., o – pojedyncze znaleziska monetarne.

Fragment panoramy Lublina z ok. 1618 r. 
F. Brauna i A. Hogenberga, 

po prawej widoczna grobla z młynami.
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dostarczała papier do kancelarii królewskiej. Nad 
stawem były również słodownie, browary a od 
strony Brygidek blech, czyli miejsce, w którym 
bielono płótno. Staw zaczęto osuszać w XVIII 
wieku i choć sto lat później pozostał po nim je-
dynie ślad w postaci bagniska, również część 
XIX wiecznych zakładów jak słodownia czy gar-
barnia lokowano w tamtych rejonach w pobliżu 
Bystrzycy.

Na północ od Wielkiego Stawu 
Królewskiego wznosi się wzgórze 
Grodzisko, dziś ze względu na zlokalizowa-
ny tam cmentarz żydowski znane bardziej 
jako Kirkut.

Charakter ukształtowania terenu, tj. nachyle-
nie stoków równie imponujące jak w przypadku 
wzgórza zamkowego i staromiejskiego oraz poło-
żenie na kształt cypla mocno wysuniętego w do-
linę rzeki nadawało temu miejscu charakter na-
turalnie obronny. Podczas badań prowadzonych 
na przełomie lat 60-tych i 70-tych XX w. odkryto 
tam osady z epoki wczesnosłowiańskiej z zie-
miankami datowanymi na kulturę praską, czyli 
na V-VI w. n.e. To obok wykopalisk na wzgórzu 
Czwartek, ulicy Kochanowskiego i kilku obiektów 
w dolinie Ciemięgi najstarszy horyzont osadnic-
twa słowiańskiego na Lubelszczyźnie. Badania 
śp. prof. Stanisławy Hoczyk-Siwkowej odsłoniły 
również ślady przepalonych konstrukcji drewnia-
nych, które badaczka wiązała z umocnieniami 
obronnymi grodu zlokalizowanego w najwyższej 
części wyniosłości. Na podstawie fragmentów 
odnalezionej ceramiki jego powstanie datowa-
no na XIII wiek. Niestety trudno przypuszczać, 
aby obecnie władze gminy żydowskiej zgodziły 
się na dalsze rozpoznanie wzgórza metodami ar-
cheologicznymi. Wiązałoby się to z koniecznością 

odsłonięcia mogił żydowskich. Dla ludzi wyzna-
nia mojżeszowego grób stanowi zamkniętą prze-
strzeń, do której nie można wkraczać i zakłó-
cać spokoju spoczywającym w wiecznym śnie. 
Założenie cmentarza potwierdzone jest zapisami 
źródłowymi z roku 1555, kiedy to gmina żydow-
ska wydzierżawiła część tego terenu. Jednak ne-
kropolia funkcjonowała w tym miejscu zapewne 
już wcześnie o czym świadczy najstarsza zacho-
wana macewa rabina Jaakow ben Jehuda ha-Le-
wi Kopelman pochodząca z 1541r. Jest to naj-
starsza zachowana macewa znajdująca się bez 
przerwy na swoim pierwotnym miejscu. W źró-
dłach pisanych zachowała się informacja, iż XVII 
w. Żydzi przeprowadzili niwelację cmentarza 
poprzez przykrycie grobów ponad metrową war-
stwą przywiezionej ziemi. Zapewne, zabrakło już 
wolnej przestrzeni pod kolejne mogiły a w ten 
sposób zapobieżono sytuacji, aby następne wko-
py grobowe naruszały spokój wcześniejszych 
pochówków. Nekropolę ostatecznie zaprzestano 
użytkować w 1830r., co ma związek z fundowa-
niem o rok wcześniej nowego cmentarza żydow-
skiego, ulokowanego w północnej części mia-
sta, przy obecnej ulicy Walecznych. Tak jak już 
powiedziałem, ze względu na nienaruszalność 
grobów, nigdy nie poznamy wszystkich tajem-
nic Grodziska. Pewną nadzieję daje jednak za-
obserwowana przez nas podczas nadzorowania 
remontu ogrodzenia Kirkutu do strony północ-
nej i wschodniej prawidłowość, iż po zewnętrz-
nej stronie średniowiecznych wałów, do których 

Widok na Kirkut, Białkowską Górę 
i Kalinowszczyznę z ulicy Działkowej, 

na pierwszym planie mokradła w dolinie 
Bystrzycy (fot. R. N. 2005 r.).

Widok od południowego-wschodu na Wzgórze 
Kirkut, fotografia lotnicza P. Krassowskiego 
z 1964 r. (Wikipedia, domena publiczna)

zbliżyły się wykopy, nie znaleźliśmy żadnego 
obiektu grobowego. Można się więc domyślać, że 
zmarłych chowano tylko wewnątrz obrębu wału 
i istniałaby szansa, aby założyć wykopy i po-
zyskać materiał badawczy. W wielu miejscach 
zachowały się konstrukcje drewniane i dlatego 
zastosowanie metody C14 czy dendrochronologii 
pozwoliłoby określić, kiedy zostały ścięte drzewa 
na budowę tych wałów. 

Wzgórze Grodzisko, to nie jedyne in-
teresujące dla archeologa miejsce na 
Kalinowszczyźnie?

Jeżeli rozpatrujemy Kalinowszczyznę łącznie 
z Ponikwodą, to moim zdaniem, równie istotnym 
jak Grodzisko jest pogańskie cmentarzysko na 
Ponikwodzie. Na południe i południowy wschód 
od kościoła, w okolicach ulic Dworskiej i Ludowej 
rozciągał się mogilnik, który w sposób szcząt-
kowy przekopał pod koniec XIX w. Władysław 
Olechnowicz, regionalista i „amator archeologii”.  
Zawiódł się sromotnie, ponieważ sądził, że od-
kryje skarby niebotyczne, tymczasem jak sam 
pisał natrafił na garść kości i przepalonej ziemi. 
Uważa się, że kurhany były grobami rodzinnymi. 

Zabytkowa macewa na starym cmentarzu 
żydowskim przy ul. Kalinowszczyzna 

(fot. Jacek Tkaczyk 2012 r.)
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Chowając zmarłego u jego podstawy, z czasem 
dosypywano spopielone szczątki kolejnych osób. 
Z powodu działania ognia nie sposób przeprowa-
dzić analizy genetycznej, by ustalić powinowac-
two, ale takie są świadectwa pisarzy arabskich, 
którzy jako jedyni zanotowali sposób grzeba-
nia zmarłych na terenie Słowiańszczyzny we 
wczesnym średniowieczu. Z uwagi na stopień 
zniszczenia cmentarzysk o lubelskich kurha-
nach, a przez to i członkach minionej społecz-
ności, nadal niewiele możemy powiedzieć. Na 
Ponikwodzie po kurhanach nie ma już śladu. Na 
ich miejscu mamy zabudowę jednorodzinną i ko-
ściół. Wydając pozwolenia na budowę nikt nie 
brał pod uwagę obecności tego cmentarzyska co 
pozostawię bez komentarza. 

Kalinowszczyzna to też dwa stare ko-
ścioły. Mieliście tam okazję pracować?

Kościół pw. św. Agnieszki został wyremon-
towany niestety właściwie bez nadzoru arche-
ologicznego, ale myślę, że archeologia niewiele 
by wniosła do jego historii, bo jest ona dobrze 
opisana. Natomiast w przypadku salezjańskiego, 
a dawniej franciszkańskiego, kościoła pw. Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych archeologia wnio-
sła wiele nowego. W latach 60-tych podczas ba-
dań prowadzonych przez ś p. Andrzeja Hunicza 
udało się odkryć rzecz, jak na Lublin, niecodzien-
ną. Południowa część kościoła i skrzydła zakon-
nego została wybudowana na mokradłach stąd, 
by cała budowla się nie zapadła, jej fundamenty 
spoczęły na balach drewnianych. 

Pozostał nam do omówienia Słomiany 
Rynek.

Słomiany Rynek to miejsce z dużym poten-
cjałem, ale prace archeologiczne w obrębie hi-
storycznych parcel tego obszaru należą do rzad-
kości i nie pozwoliły jak dotąd odpowiedzieć na 
wiele pytań. Odnaleziono tam ślady budowli 
murowanych, których chronologię ustalono na 
koniec XVI w. lub początek następnego stulecia. 
Pośród odkrytych założeń był obiekt wystawiony 
z kamienia wapiennego – prawdopodobnie dom 
lub nawet dwór a w sąsiedztwie inne zabudowa-
nia, zapewne o przeznaczeniu gospodarczym. 
Z pewnością, nie mógł być jedynym obiektem 
mieszkalnym zważywszy, że Słomiany Rynek był 
jurydyką. Natomiast pierwszą w Lublinie jurydy-
ką była również położona na Kalinowszczyźnie 
Białkowska Góra. Z perspektywy archeologii 
jest na Kalinowszczyźnie wiele do zrobienia, 

ponieważ do tej pory był to teren poza głównym 
nurtem zainteresowań konserwatorskich. Skoro 
na Ponikwodzie, czyli dość daleko od Grodziska 
mamy cmentarzysko wczesnośredniowieczne, 
to pomiędzy nimi nie mogła istnieć tylko gęsta 
knieja, przez którą przedzierano się z prochami 
zmarłych.

Historyczny kościół franciszkanów 
i dolina Bystrzycy widziane od północy 

(fot. R. N. 2004 r.)

dr Rafał Niedźwiadek
Absolwent archeologii na UMSC w Lublinie i UR 

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

Śmieci, śmiecie czy odpady? Które z tych słów jest właściwe. Wszystkie mają swoje miejsce 
w naszym języku, często stosowane są zamiennie, ale wbrew pozorom to jakiego słowa używamy 
ma swoją wagę. Każde ze słów niesie ze sobą nie tylko znaczenie, ale również określone konotacje, 
skojarzenia. 

Na początku rozstrzygnijmy pierwszą wątpliwość natury gramatycznej - zarówno forma „śmieci” 
jak i „śmiecie” jest właściwa. Oba słowa uznać możemy za synonimy. Czy jednak znaczą to samo, co 
„odpady”?

Jeśli spojrzymy w statystykę zapytań w popularnej wyszukiwarce internetowej okaże się, iż trzy-
krotnie częściej pytamy o śmieci niż o odpady. Czy słusznie? Czy wyjaśnieniem może być tylko ła-
twość i szybkość wymowy? A może wybór słowa mówi nam coś o nas samych? 

Historycznie starszym określaniem jest słowo „śmieci”. Prasłowiańskie „sъmetь” oznaczało „to, co 
zmiecione razem, na kupę”. W wieku XV używano tego wyrazu na określenie pyłu mącznego osiada-
jącego na ścianach młyna. Pyłu, podczas sprzątania w istocie zmiatanego na kopczyk. Od wieku XVI 
wyraz „śmieci” zaczął nabierać w języku polskim negatywnych skojarzeń. Oznaczał on rzeczy znisz-
czone, nieużyteczne, których się pozbyto, które właśnie wymieciono. W słowniku Samuel B. Lindego 
z 1812r. śmiecie to „rzecz podła, wzgardzona, brak”.

Tak też zwykliśmy traktować śmiecie - jako rzeczy niepotrzebne, pozbawione wszelkiej wartości. 
Co ciekawe, nie jesteśmy w tym odosobnieni. Angielskie słowo „waste” oznaczające odpady wywodzi 
się od łacińskiego słowa „vastus” oznaczającego pustkowie, obszar opuszczony, niezamieszkały oraz 
innego łacińskiego określenia „vanus” czyli pusty, próżny, ale również czczy, bezowocny, bez znacze-
nia. Słowem, rzeczy porzucone, bezużyteczne, ale też pozornie wypchnięte z naszej świadomości. 
Pozornie, bo przecież nie unicestwione, ale wciąż obecne.

Słowo „odpady” pojawiło się w języku polskim w drugiej połowie XIX stulecia, wraz z rozwojem 
przemysłu, rozumiane jako ułamki surowca odrzucone w procesie produkcji. Jest więc nam współcze-
śnie bliższe. Oddaje naszą ekologiczną świadomość, iż to, czego w danym momencie się pozbywamy 
nie jest bezużyteczne, ale może zostać ponownie użyte, „przywrócone do życia” albo „zyskać drugie 
życie” w procesach recyklingu i odzysku. 

Powtórzmy wszakże - oba słowa mają swe miejsce w naszym pięknym języku. Żadnego z nich, 
choć to modne, nie staramy się tutaj piętnować. W przysłowiach, które zwykło się zwać mądrością 
narodu, śmiecie ku naszemu zaskoczeniu miewają skojarzenia pozytywne. Mało kto pamięta dziś 
powiedzenie „Każdy pies na swym śmiecisku śmiały”, czy też „Kur na swych śmieciach śmielszy niż 
na cudzych wrotach”, ale już wyrażenie „na swoich śmieciach” zdarza nam się używać, by żartobliwie 
podkreślić poczucie komfortu czy bezpieczeństwa własnego domostwa.

Śmieci, śmiecie 
czy odpady?
A może wybór słowa mówi nam coś o nas samych?
ADAM PRZYSTUPA
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Panie Adamie, stara-
my się w EKOgadce roz-
mawiać z ludźmi związa-
nymi z Lublinem, którzy 
dzięki swej pracy, talentom, 
pasji czy konsekwencji zazna-
czyli swe miejsce na ziemi. Z roz-
mysłem nie mówię „którym się udało” ...

W moim przypadku to szczęście. Urodziłem 
się pod gwiazdą wigilijną i czegokolwiek nie do-
tknąłem natychmiast moje marzenia się urze-
czywistniały. Sam jestem tym zszokowany. Nie 
raz życie przystawiło mnie dosłownie nosem pod 
mur, a potem okazywało się, że w owym murze 
otwierało się okno czy furtka. Myślę, że jestem 
życiowym szczęściarzem. Nie ma we mnie tej 
takiej straszliwej, morderczej pracy jaką mają 
ci twórcy, którzy opowiadają, że coś powstaje 
ogromnym, gigantycznym wysiłkiem. U mnie 
jest radość tworzenia. Uwielbiam stawanie się. 
Obojętnie, czy to jest np. drewniana rzecz, którą 
wykonuję, bo lubię stolarkę, czy są to słowa, czy 
są to wreszcie opowieści filmowe. Lubię stawanie 
się, nie lubię stagnacji, nie lubię marazmu, nie 
lubię mułu życiowego. 

Gdzieś na początku był rodzinny dom…
Mój dom rodzinny to był dom pasjonatów. 

Ojciec, inżynier, konstruktor 
lotniczy ciągle coś budował. 
Mam w pamięci takie obraz-

ki, jak przyjeżdżał z pracy, 
wyjmował jakąś dziwną rzecz, 

piłował, mierzył. Potem dopiero się 
zorientowałem, że są to elementy po-

duszkowca. Dziś poduszkowce są rzeczywisto-
ścią, ale wtedy były to pionierskie konstrukcje. 
Ojciec w małym miasteczku Rudnik nad Sanem, 
gdzie się urodziłem budował taki poduszkowiec. 
Zawsze w domu coś się działo, zawsze ojciec 
miał wytyczony cel, do którego dążył. Miał in-
żynierską konsekwencję i myślę, że to był taki 
niezwykły przykład, że życie może być intrygu-
jące, że owszem ma tę swoją przestrzeń byto-
wą, kiedy trzeba walczyć, pracować, zapewnić 
byt rodzinie, natomiast nad tym wszystkim jest 
takie dodatkowe piętro, bez którego życie mojej 
rodziny nie istniało. Mama z kolei humanistka, 
robiła gobeliny, nawet prowadziła zespół bigbi-
towy w lokalnym domu kultury. Była też osobą 
niesłychanie kreatywną. Te dwa nurty humani-
styczny i inżynierski plotą się w mojej naturze 
nieustannie. Myślę, że najbliżej jeżeli chodzi 
o język porozumienia, było mi właśnie z profeso-
rem Zinem, który tak pięknie łączył cudowność 

RADOŚĆ 
TWORZENIA
O sile poezji i pasji odkrywania historii rozmawiamy 

z Adamem Sikorskim – poetą, dziennikarzem, historykiem, 

autorem tekstów do największych przebojów Budki Suflera 

oraz twórcą popularnego programu „Było… nie minęło”..

ADAM PRZYSTUPA

WYWIAD

języka z niezwykłością architektury. Uwielbiam, 
kiedy te dwa światy, humanistyczny i techniczny 
się spotykają. W technice istnieje takie piękne 
powiedzenie, że jeżeli coś jest piękne to spraw-
nie działa. 

Miał pan okazję spotkać się z prof. 
Wiktorem Zinem?

Z profesorem Zinem realizowałem cały cykl 
programów w TVP Lublin, kiedy przestał działać 
w programie ogólnopolskim. Były to dla mnie na-
prawdę niezwykłe wyprawy. Do dzisiaj niektóre 
rzeczy nazywam jego językiem. Potrafił poprosić 
kierowcę by się zatrzymał mówiąc „Zatrzymaj 
się. Popatrz jakie to piękne.” A to był zwykły 
krzak ostu, na którym skrystalizowały się wcze-
sne igiełki mrozu. To wszystko w takich mgłach 
porannych. On po prostu otwierał nam oczy, 
otwierał też oczy telewidzom. Miał umiejętność 
wyczarowywania cudowności z rzeczy zwykłych. 
To było coś wspaniałego. 

Nim jednak dojdziemy do etapu telewi-
zji, najpierw była szkoła i studia… 

Jestem ofiarą książki „Bogowie, groby i ucze-
ni”. Jest to historia odkryć archeologicznych, tych 
najpiękniejszych od grobowca Tutenchamona, 
przez Mezopotamię. Czytałem tę książkę z wy-
piekami na twarzy i myślałem – dlaczego nie ja? 
Jestem ofiarą tej książki do początku do koń-
ca. Wystartowałem na archeologię śródziemno-
morską, ale wówczas przyjmowano tam 9 osób 
a liczba kandydatów szła w setki. Nie dostałem 
się, ale pomyślałem, jeżeli nie archeologia, to 
może historia i tak trafiłem do Lublina. Zacząłem 
studiować historię.  Wciągnęła mnie niezwykła 
historia tego miasta, półcienie w jego zaułkach. 
Lublin lat siedemdziesiątych był jeszcze taki bar-
dzo niedzisiejszy, taki właśnie półmroczny, zauł-
kowy, pachnący i tętniący jeszcze innym czasem. 
Myślę, że właśnie to mnie z Lublinem mocno 
związało. 

W pewnym momencie pojawiła się 
poezja…

Poezja była zawsze. Miałem takie wrażenie, 
że kiedy to proste słowo nie daje mi możliwo-
ści opisania świata, wtedy potrzebuję czegoś 
bardziej skomplikowanego. Poezja jest pewną 
predyspozycją własną i zawsze ją miałem. Od 
nieudolnych częstochowskich rymowanek, któ-
re kleciłem na potrzeby wypracowań szkolnych, 
przez późniejsze ambitne próby a potem czas na 
uniwersytecie, kiedy spotkałem się z kolegami 

tworzącym grupę poetycką Samsara i jakiś czas 
z nimi współdziałałem. Zobaczyłem, że jest krąg 
ludzi, którzy kochają literaturę, kochają poezję. 
Działo się to w ramach tzw. studium wojskowe-
go. Raz w tygodniu ubieraliśmy płaszcze woj-
skowe, zakładaliśmy czapki rogatywki, kama-
sze i szliśmy na poligon na dzisiejszy Czechów. 
Tam właśnie w przerwach toczyły się rozmowy 
z moimi kolegami polonistami, którzy dyskretnie 
podsuwali mi tytuły, nazwiska. Biegłem do biblio-
teki albo kupowałem i odkryłem dla siebie ten 
świat. Prawdziwą bombą, która w nas uderzyła 
był Edward Stachura. Pojawił w tej przestrzeni 
poetyckiej. Przywiózł ze sobą ten cudowny język 
emigranta z Francji, który nagle proste rzeczy 
zaczął nobilitować. Myśmy przez dwa lata mówi-
li, pisali i myśleli Stachurą. Potem Stachurą ży-
wiła się cała gromada balladzistów. Niemniej był 
to taki etap niezwykłej inicjacji. Potem, kiedy np. 
budowałem film, odkrywałem, że obraz, komen-
tarz i te moje rozmowy to stanowczo za mało 
i czasem trzeba napisać balladę. Bardzo lubię 
film czy jakąś opowieść okrasić balladką. One są 
poza tym oficjalnym obiegiem, najczęściej przy-
lgnęły do jakiegoś programu. Czasem do mnie 
na roztocze przyjeżdżali moi przyjaciele, siadali 
przy ognisku i tak rodziły się kolejne ballady. Ja 
po prostu wierzę w moc słowa, słowa lekkiego, 
poetyckiego, które znacznie może wzbogacić 
opowieść obrazu.

To pisanie miało wszakże wymiar półpry-
watny i nagle pojawia się Jerzy Janiszewski 
i Budka Suflera…

Pracowaliśmy razem w radiu. Pewnego dnia 
Jurek mówi „Ty „Sikor”, ty jesteś poeta. Byłeś 
w tej grupie poetyckiej. Spróbuj napisać tekst.” 
I tak się zaczęło. To dla mnie było niezwykłe 
doświadczenie, trochę jak układanie szarady. 
Otrzymuję dźwięki, pewien ich układ, wokal, 
który powinien się w te dźwięki wpisać i do tego 
muszę dobudować sens, filozofię i to wszystko 
musi być jeszcze smakowite. To jest niezwykłe 
wyzwanie i wspaniałe doświadczenie. Oczywiście 
nie wszystkie piosenki i ballady tak pisałem, bo 
czasem pisuję ballady dla siebie. W czasie jazdy 
samochodem, czy gdzieś w trolejbusie pojawia 
się jakiś motyw, odkłada się w głowie i po pro-
sty jest. Wtedy, w przypadku tekstów dla „Budki 
Suflera” zafascynowała mnie właśnie ta trudność 
techniczna w pisaniu piosenki, kiedy muszę się 
zmieścić w frazie, kiedy to wszystko musi mieć 
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sens i musi być, jak powiedziałem, smaczne. 
W „Kolędzie rozterek” moim ulubionym 

Pana tekście jest taka fraza „żonglował 
ktoś sobie tobą, mówiąc tylko ty, ty i twój 
rozum” …

„Kolęda rozterek” jest dla mnie niezwykle 
ważna. To taki opis sytuacji mentalnej młodego 
człowieka, na rozdrożu. Z jednej strony ta trady-
cja rodzinna, te wspaniałe święta, mama, tata, 
ten stół a z drugiej strony ten świat już inny, ten 
świat dorosły, kiedy to ja już muszę tą tradycją 
się opiekować. To wszystko dla mnie było takim 
potwornym wstrząsem i przejściem. Uważam, że 
autor ma prawo tylko wtedy pisać, gdy ma coś 
nowego oryginalnego do powiedzenia swoim słu-
chaczom, bo inaczej to jest tylko zabawa pianą 
słów. Oczywiście są mistrzowie w takie zabawie 
słowem, ale ja w to nie wchodzę.

Za każdą piosenką stoi jakaś historia?
Mam dwa typy inspiracji. Pierwszy, to inspira-

cje osobiste, to przeżycia, sytuacje, które mnie 
dotknęły, którymi chciałem się podzielić albo 
z nimi rozprawić. Drugi, to inspiracje literackie, 
fascynacje m.in. Jesieninem czy Norwidem. Po 
prostu wierzę, że jesteśmy pewnym ciągiem 
intelektualnym. Wierzę, że gdy ktoś kiedyś na-
pisał wiersz, mocny, uczciwy psychologicznie 
i moralnie, to może spróbować go zaśpiewać, 
bo śpiewanie dociera do ogromnej rzeszy ludzi. 
Z tomikami poezji jest różnie.  Może nie jest 
tak jak twierdzą ci, którzy mówią, że galaktyka 
Gutenberga umarła, ale pisanie jest w odwrocie, 
słowo drukowane jest w odwrocie. Natomiast 
słowo śpiewane ma szanse się przebić. 

Jedna z tych piosenek „Cień wielkiej 
góry” ma w tle trochę już dziś zapomnianą 
historię tragicznej wyprawy lubelskich hi-
malaistów w sierpniu 1973r. …

Zbyszek Stepek pracował ze mną w jednym 
pokoju w budynku radiowym. Opiekował się mną 
jako młodym reporterem radiowym, woził mnie 
po regionie, pokazywał cudowności, opowiadał 
niesłychane historie, które zapisał na taśmie. 
On tutaj buszował już w latach sześćdziesiątych, 
więc były to głównie wspomnienia wojenne. 
Jemu zawdzięczałem poniekąd inicjację zawodo-
wą. Potem weszliśmy chyba na etap przyjaźni, 
bo bywałem u niego w domu przed tą wypra-
wą. Nomen omen podarował mi ostatnią książkę, 
jaką miał u siebie w domu „Język filmu” Jerzego 
Płażewskiego. Nie wiedziałem, że będę pracować 

w telewizji, że będę zajmować się językiem filmu 
i obrazem, ale ta książka potem mi się niezwykle 
przydała. Coś magicznego było w tym kontakcie. 
A potem, kiedy wyjeżdżał powiedział „Słuchaj, 
będę ci przysyłał listy, a ty będziesz je rozsy-
łał do redakcji, bo muszę się trochę odkuć. Ta 
wyprawa mnie mnóstwo kosztowała.” Przyszedł 
tylko jeden list a potem komunikat, że Zbyszek 
zginął pod szczytem CB12 w lawinie seraków. 
I tak jak odchodzi ktoś ważny, a on był niewąt-
pliwie ważny w moim życiu, chciałoby się mieć 
jakieś miejsce, gdzie można pójść pomilczeć jak 
to z przyjacielem należy. Zbyszek takiego miej-
sca nie miał w związku z czym napisałem piosen-
kę. To było bardzo naturalne, bardzo osobiste. 
Sądzę, że tak to powinno właśnie być. 

Szczególnym tekstem, wśród tych napi-
sanych dla Budki Suflera, jest „Pieśń niepo-
korna” … 

„Pieśń niepokorna” w tamtym uładzonym, 
grzecznym, konformistycznym czasie była po 
prostu manifestem naszego pokolenia. Myśmy 
nie chcieli ani pełzać, ani nurzać się w tym bło-
cie. Chcieliśmy rozwinąć skrzydła. I o dziwo 
cenzura przełknęła ten tekst, ale był on na tyle 
skomplikowany, że chyba nie do końca się do pu-
bliczności przebił. Nie miał łatwych szlagwortów, 
elementów powtarzalnych. Niemniej jednak dla 
mnie był to ważny element mojego osobistego 
manifestu życiowego. Mówił - nie chcę w życiu 
się czołgać, chcę w życiu polatać.

Tekst niosący w sobie tradycję irredenty 
można by dziś odczytywać jako zapowiedź 
dalszych pana fascynacji, odkrywania śla-
dów historii…

Miałem tutaj mnóstwo fantastycznych przy-
jaciół, związanych z konspiracją m.in. Konrad 
Bartoszewski ‘Wir”, wspaniały partyzant 
z Zamojszczyzny. Oni pokazywali mi coś zupełnie 
innego niż otaczająca nas mała kapitulacja, sta-
bilizacja, postawa sprowadzająca się do stwier-
dzenia - odpuśćmy sobie, poczekajmy, to się 
samo zawali. To byli wojownicy, którzy nauczyli 
mnie innego spojrzenia i pokazywali, że można 
żyć inaczej. To nie znaczy, że żyłem inaczej, nie-
mniej jednak oni budowali model.

Po latach stworzył Pan program „Było… 
nie minęło” …

Pojawił się konkurs na program historyczny. 
Tak się złożyło, że wygrałem i zacząłem pro-
dukować ten program. Opowiadam go z optyki 

zwykłego człowieka. To nie jest historia napusz-
ona, to nie jest historia najeżona szczegółami, to 
jest historia zwyczajnej rodziny, historia jednego 
bohatera, miejsca, miejscowości. To historia czę-
sto opuszczona, zapomniana, zarośnięta trawą. 
Ja osobiście uwielbiam pamięć lokalną. To jest ta 
sytuacja, kiedy dziadek brał wnuczka na kolana 
i mówił „posłuchaj, a w 1914 roku to …” i toczy-
ła się piękna opowieść. Teraz niestety telewizja 
wyparła zupełnie owego dziadka, który opowia-
dał piękne historie, niemniej jednak to śred-
nie pokolenie jest ciągle zaprogramowane tymi 
dziadkowymi opowieściami. W poszukiwaniach 
miejsc związanych z tradycją powstania stycz-
niowego korzystamy z tego, że ci ludzie ciągle 
pamiętają opowieści dziadka, korzystamy z pra-
cy przedwojennych nauczycieli, którzy brali klasę 
takich maluchów i mówili „chodźmy pod las, tam 
leżą powstańcy”. Dzisiaj śladu po powstańcach 
nie ma, bo komuna wycięła krzyże, ktoś znisz-
czył to miejsce pamięci, ale ktoś wspomina „nas 
tam prowadzili ze szkołą”. Włączamy georada-
ry i rzeczywiście widać, jest układ warstw, jest 
mogiła i dzięki tej pamięci lokalnej, środowisko-
wej, rodzinnej udało nam się wiele odwojować. 
Stosunkowo niewiele korzystamy z archiwów, 
dokumentów, bo zostały gruntownie przeżute 
przez pokolenia naukowców, ale ta tradycja, to 
słowo, które ciągle gdzieś tam między ludźmi 
krąży, to ciągle wspaniały kapitał. 

  

Pasja poszukiwań wiąże się w jakiś spo-
sób z dzieciństwem?

W dzieciństwie moje pola nad Sanem były 
zasłane lotkami ze szrapneli z pierwszej wojny 
światowej, bo moje miasteczko było bombardo-
wane niezwykle intensywnie przez artylerię jed-
nej i drugiej strony. Kiedy ustawał deszcz, wtedy 
w wyrytych przez strumyczki wody dołkach leża-
ły takie metalowe kuleczki. Zbierałem je i dopie-
ro od ojca usłyszałem, że są to szrapnele, co to 
są szrapnele i tak to się zaczęło…

„Było… nie minęło” pełne jest poruszają-
cych historii…

Jest ich wiele. Na przykład ostatnio, zadzwo-
nił do mnie kolega z Krosna, że trafił na opo-
wieść zakonnika z sanktuarium św. Jana z Dukli. 
Ów zakonnik, ojciec Paweł zakopał w 1939 r. 
dzwon. Nie chciał oddać Niemcom. Proszę sobie 
wyobrazić, pojechaliśmy dzień poszukiwań i jest. 
Cudowny dzwon, w cudownym stanie. Zawiśnie 
teraz w Dukli, odbudujemy dzwonnicę. Stworzył 
się z tego piękny ruch, bo jednak powrót dzwonu 
to wydarzenie. Ta ziemia wyraźnie święta, bo na 
dzwonie ani śladu korozji. Coś, co w dowolnym 
innym miejscu byłoby zżarte albo przynajmniej 
uszkodzone, tutaj nie. Tak jakby wczoraj wyszło 
z odlewni w Przemyślu braci Felczyńskich. To są 
niesamowite przeżycia. Mamy takie powiedze-
nie, że w programach informacyjnych można so-
bie pozwolić na mdłe felietony, ale w programie 
historycznym musi być news, to znaczy coś co 
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jest nieznane, coś co jest wartością dodaną, coś 
co jest odkryciem. Nie włączamy kamery tam, 
gdzie historia jest wielokrotnie opowiedziana, 
gdzie właściwie jest tylko możliwość poigrania 
formą. My musimy przynieść coś nowego. 

Historia potrafi zaskoczyć?
Historia to nieustanne zaskoczenia. Czasami 

przyjeżdżamy w jakieś miejsce i wygląda na to, 
że nic się nie zdarzy a nagle teren nas obdarza 
wspaniałymi znaleziskami. Musze jednak powie-
dzieć, że nawet jak wracamy z niczym, to mam 
świadomość, że opowiadając historię została 
pobudzona świadomość lokalna. Ludzie zaczęli 
ze sobą rozmawiać. Jutro w internecie pojawią 
się fotki, informacje o wariatach, którzy chodzą 
z radarem, szukają skarbów i nic nie znajdują. 
A nasze skarby mają kolor zielony i są zardze-
wiałe. Widzimy przy tym, że nastąpiło ogromne 
odrodzenie patriotyzmu lokalnego, budowanego 
od podstaw. Powstają rzeczy wspaniałe. Można 
narzekać, że wyrosła młodzież ahistoryczna. 
Nieprawda. Młodzi ludzie zjawiają się u nas na 
poszukiwaniach, słuchają, potem kupują książki, 
grzebią w internecie. Nie wpinamy się w chór na-
rzekaczy, bo nie jest to prawda.

Co najbardziej zapada w pamięć?
Najbardziej przeżywam historie, w których 

dopisujemy do końca los ludzki. Proszę sobie 
wyobrazić miejsce wrześniowej katastrofy samo-
lotu. Nagle znajdujemy piękny ryngraf z Matką 
Boską Częstochowską, a na odwrocie dedykacja 
rodziny, dedykacja dla pilota. To miejsce było 
wielokrotnie przeszukane, a ten ryngraf czekał 
na nas. Odnajdujemy w Poznaniu rodzinę, przy-
wozimy ten ryngraf. To są niezwykłe momenty 
wzruszenia, kiedy ten przedmiot, który tkwił 
w ziemi 80 lat nagle wraca na swoje miejsce. Tam, 
gdzie możemy dopisać los ludzki, tam, gdzie do 
przedmiotu dopięta jest ludzka historia, to jest 
kategoria przeżyć najwyższych. Szczególnym 
przeżyciem jest wprowadzanie historii w teren. 
Są takie miejsca, gdzie nastąpiło odkorowanie 
historyczne. Choćby tu niedaleko, miejscowość 
Malinówka, miejsce jednej z najpotężniejszych 
bitew oddziału Karola Krysińskiego w powsta-
niu styczniowym. Przez cały dzień walczyło tam 
w sumie prawie 5 tysięcy Rosjan i Polaków. 
Wioskę wysiedlono. Przyjechali tam nowi ludzie, 
którzy tej historii nie znali. Wspólnie z nauczy-
cielem z Sawina krążymy po okolicy, zaczyna-
my opowiadać historię, potem są poszukiwania, 

znajdujemy różne rzeczy, powstaje pomnik, pod-
nosi się z kolan ta powstańcza legenda. Niesiemy 
również otuchę różnym pasjonatom, którzy 
w swoich środowiskach są traktowani pukaniem 
się w czoło, a my pokazujemy, że oni robią rze-
czy wspaniałe. Poświęcają życie jakiejś wydałoby 
się fantasmagorii, a ona oznacza właśnie powrót 
pamięci, powrót miejsca historycznego, powrót 
czegoś co jest szalenie ważne. To ci ludzie, któ-
rzy odbudowują jakieś samoloty, czołgi. Z paru 
zebranych części nagle odradza się czołg 7TP 
albo czołg Vickers zbierany pod Tomaszowem 
z pojedynczych blach, od chałupy do chałupy, 
od chłopa do chłopa. Pod Frampolem odkrywa-
my w gospodarstwie śmietnik wykonany z wie-
ży czołgu Vickers. Jedyna wieża, która ocalała 
w takie kompletnej formie. Takie odkrycia są dla 
nas niesamowite. Potem te podzespoły trafiają 
w ręce pasjonatów, ci koledzy dorabiają części 
i nagle pewnego dnia podczas rekonstrukcji na 
pole bitwy wjeżdża czołg. Naprawdę w wielkiej 
glorii, dzięki rekonstruktorom powrócił polski 
sprzęt pancerny, teraz zaczyna się ruch budowy 
samolotów. Myśmy tutaj w Lublinie zapomnieli 
jaką byliśmy potęgą lotniczą. Trochę nam ta hi-
storia wyparowała, ale pojawiły się nowe poko-
lenia, pojawili się nowi ludzie, tacy boży pomy-
leńcy, którym potrzebne jest wsparcie i sądzę, że 
misją naszego programu jest ich wspierać. 

Dziękuję za rozmowę. 
Ja również dziękuję.

Adam Sikorski
Poeta, historyk, dziennikarz, reżyser, scena-

rzysta, ur. 24 grudnia 1948 w Rudniku nad Sanem. 
Absolwent historii na Wydziale Humanistycznym 
UMCS w Lublinie. Po ukończeniu studiów rozpo-
czął współpracę z lubelskim radiem, a w połowie 
lat osiemdziesiątych – z telewizją. Ma na swoim 
koncie liczne reportaże oraz filmy dokumental-
ne, przede wszystkim o tematyce historycznej. 
Jest autorem emitowanego od 2004r. programu 
„Było… nie minęło. Kronika zwiadowców histo-
rii”. Autor tekstów do wielkich przebojów zespołu 
Budka Suflera m.in. „Cień wielkiej góry”, „Jest 
taki samotny dom”, „Kolęda rozterek”, „Memu 
miastu na do widzenia”, „Noc nad Norwidem”, 
„Pieśń niepokorna”, „Sen o dolinie”.

Książka, która obrosła legendą. Książka, która intryguje już pierwszymi zdaniem, a potem uwodzi 
słowo po słowie: „Żyliśmy jak królowie. Wódkę piliśmy szklankami. Kochały nas ładne dziewczyny. 
Chodziliśmy po złotym dnie. Płaciliśmy złotem, srebrem i dolarami. Płaciliśmy za wszystko, za wódkę 
i za muzykę. Z miłość płaciliśmy miłością, nienawiścią za nienawiść”

Czytając je za każdym razem zastygam w zadziwieniu, bo ten, który je pisał w domu mówił jedy-
nie po rosyjsku, ruszczyzną przez dużą część swego życia posługiwał się na co dzień. Zręby języka 
polskiego poznał w wieku lat dwudziestu, bliżej zaprzyjaźnił się z nim w więziennej celi na Świętym 
Krzyżu siedem lat później. Podręcznikiem polszczyzny były mu Biblia i „Wiadomości Literackie”. 
Uważnie podpatrywał budowę zdań i chłonął język, którego nie przekazał mu ojciec – ubogi i zru-
syfikowany szlachcic spod Baranowicz. Pismo Święte i wiersze skamandrytów - zali trzeba lepszej 
szkoły komuś, kto jak sam mawiał kształcił się nie na uniwersytetach a w szkole życia. W celi prze-
lewał na papier tlący się wciąż w piersiach pożar życia na pograniczu. A potem przyszedł konkurs 
literacki i powszechny zachwyt nad wydanym z pomocą Melchiora Wańkowicza „Kochankiem Wielkiej 
Niedźwiedzicy”, książce jak sam napisał powstałej „z bólu i tęsknoty za pięknem Prawdy, Natury 
i Człowieka”. Znany pisarz ofiarował Piaseckiemu pierwsze pióro i skutecznie walczył o jego uwolnie-
nie z więzienia w 1937r. 

Jak tam trafił? Po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej, podczas której bronił Warszawy, pędził 
żywot człowieka rozbrojonego, darmo szukającego uczciwej pracy w wyniszczonej wojną, odradzają-
cej się Rzeczypospolitej. Za chlebem poszedł między przemytników na polsko-sowiecką granicę. Znał 
te tereny, znał język. Ten czas, tamte doświadczenia stały się kanwą wydarzeń opisanych w „Kochanku 
Wielkiej Niedźwiedzicy”. W tym czasie zgłosił się do służby w polskim wywiadzie. Kilkakrotnie lądował 
w sowieckim areszcie, ale w takich sytuacjach pomocna była legenda przemytnika. Z szpiegostwo 
karano śmiercią, za przemyt tylko więzieniem. Za każdym razem uchodził cało, także z zasadzki 
zastawionej przez sowieckie OGPU. Życie na pograniczu, życie na krawędzi. Przenikające się toż-
samości oficera i przemytnika. Strach, nerwy, adrenalina, alkohol, kokaina. Zwolniony ze służby 
w wywiadzie, napada pod Grodnem na dwóch żydowskich kupców, potem rabuje z kolegą pasażerów 
kolejki wąskotorowej. Aresztowany, staje przed sądem, który wydaje nań wyrok śmierci (w strefie 
przygranicznej inaczej ważono przewiny), zamieniony ostatecznie za zasługi dla wywiadu na 15 lat 
ciężkiego więzienia.

Zaczytuję się tedy w losach Władka Łabrowicza, Józefa Trofidy, Saszki Weblina, Lorda, Szczura, 
czekam czy ostatecznie splotą się drogi Władki i Feli Weblinówny, czekam ostatnich stronic by poznać 
tajemnicę Kapitańskiej Mogiły. Czasem jednak zmuszony jestem przejrzeć się w gorzkiej refleksji 
bohatera: „Zbrzydły mi i pijatyki, i kłamiący ludzie, i miasto, w którym prawdę się przemyca przez 
wiele kordonów – jak my towar! Tu wszystko sztuczne, lśniące i bardzo skomplikowane, lecz pod tym 
się kryją zwykłe brudy i czcza treść… Tam żyłem pełniej. […]  Tutaj wszyscy wszędzie, zawsze udają, 
grają role w olbrzymiej farsie, komedii.”

Zaczytuje się w książce, którą przetłumaczono na 17 języków. Zaczytuję, jak wielu zabieganych, 
którzy z nutą zazdrości chcieliby kiedyś choć raz powtórzyć za autorem: „A wśród tych cudów i skar-
bów, wśród barw i błysków żyliśmy jak zabłąkane w bajkę dzieci. Żyliśmy i walczyli nie o gnaty bytu, 
lecz o swobodę ruchu i wolność przyjaźni. Szumiały nam w głowach wichry, w oczach grały błyska-
wice, tańczyły nam chmury, śmiały się gwiazdy.”

Warto przeczytać
Sergiusz Piasecki  

„Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy”. 

Wydawnictwo LTW

RECENZJA   ADAM PRZYSTUPA
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SPOŚRÓD NUT WYSORTOWANE     ADAM PRZYSTUPA

W I połowie XIX 
stulecia kolej 

zawładnęła ludzką wyobraźnią. 
Budziła zachwyt przybliżając 
to, co dotąd odległe, nieosią-
galne. Lokomotywa stała się 
symbolem postępu, dowodem 
zwycięstwa nad naturą, po-
twierdzeniem niczym nieogra-
niczonych możliwości nauki. 
Było kwestią czasu, kiedy za-
wędruje do pieśni, ale ich sło-
wa kreślić poczęto nie na sta-
rym kontynencie, ale pośród 
północnoamerykańskiego bez-
kresu. Poczęli je tworzyć się-
gający po instrument w czasie 
wolnym od pracy robotnicy ko-
lejowi, stąd zrazu były to pieśni 
pracy. Blues, negro spirituals, 
bluegrass. Trudno je zliczyć, bo 
z czasem zyskały romantyczny 
sznyt pieśni drogi, pieśni włó-
częgi. Każda eskapada zaś za-
czyna się na progu. Ta, która 
wiedzie po szynach, na progu 
kolejowego dworca. 

Jeśli w historii muzyki zwy-
kło się wspominać o pieśniach 
kolejowych (train songs), 
ukujmy tedy na potrzeby tej 
opowieści termin pieśni dwor-
cowej. Rzecz będzie bowiem 

o rodzimych dworcach, stacjach 
i stacyjkach. Tych często naj-
mniejszych, często zapomnia-
nych, ale i tych wielkomiejskich 
by wspomnieć ów warszawski, 
„Główny” unieśmiertelniony 
przez Wojciecha Młynarskiego. 

W biografii naszego mistrza 
słowa „Niedziela na Głównym” 
zajmuje miejsce szczególne, 
była bowiem pierwszą piosenką 
wykonaną przezeń osobiście na 
antenie Polskiego Radia. Dotąd 
błyskotliwymi tekstami zasilał 
studencki teatr w Hybrydach, 
by wspomnieć m.in. autor-
ski program „Radosna Gęba 
Stabilizacji” dotykający rzeczy-
wistości z okresu wczesnych 
rządów Władysława Gomółki. 
Rzeczywistości, której osło-
dą bywały występy w Sali 
Kongresowej gwiazd piosenki, 
takich jak francuski pieśniarz 
Gilbert Bécaud. Ów, sprezen-
tował w 1964 roku warszaw-
skiej publiczności m.in. utwór 
„Dimanche à Orly” o rozterkach 
mieszkającego z rodzicami znu-
dzonego paryżanina, który co 
niedzielę wyrywał się z domu 
na lotnisko, by tam otrzeć się 
o wymarzony wielki świat. Dwa 

lata później, zderzając ową hi-
storię z rozterkami żyjących 
w zgoła innych realiach roda-
ków, Wojciech Młynarski z iro-
nią proponował spędzenie wol-
nego czasu na największym ze 
stołecznych dworców.

„Na wszystkie smut-
ki – niedziela na 
Głównym
Na oddech krótki – 
niedziela na Głównym
Na sypkość uczuć 
i brak przyjaciela
Niedziela na Głów-
nym, na Głównym 
niedziela
Na niski wskaźnik – 
niedziela na Głównym
Na nadmiar 
wyobraźni – niedziela 
na Głównym
Na spleen, frustrację 
i oddech nierówny

Dworcowy blues 
Młynarskim 
podszyty

Na Głównym 
niedziela, niedziela 
na Głównym”

Zderzał ze sobą nieporów-
nywalne. Troski, frustracje, ale 
i owe „okna na świat”, bo też, 
gdzie ówczesnemu Dworcowi 
Głównemu (nie mylmy go 
z Dworcem Centralnym, który 
miał powstać 9 lat później) do 
paryskiego lotniska. Młynarski, 
miłośnik francuskiej piosenki, 
pokpiwał jednocześnie z rodzi-
mych kompleksów i snobizmów 
(„I większość pań w słowiań-
skich oczach miała łzy / Co za 
piosenka - „Dimanche à Orly”). 
Prawo satyryka, choć gwo-
li prawdy pisząc o kolejowych 
dworcach Wojciech Młynarski 
potrafił być również nostalgicz-
ny jak w scenie pożegnania na 
Dworcu Gdańskim w piosence 
„Tak jak malował pan Chagall” 
(„Pozostały na peronie, nasze 
zaciśnięte dłonie, i ten szept: 
„Bywaj zdrów, napisz list”), 
ale i liryczny, jak w piosence 
„Jurata, dworzec PKP”:

„Jurata, dworzec, sier-
pień, żal 
Na dworcu chłopak, 
co sam został 
Pociąg odjechał w siną 
dal 
Koronny świadek 
ludzkich rozstań”

Zdarzyło mu się również 
wyśpiewać na okolicznościo-
wej płycie „Warszawo, ty 
moja Warszawo” wiersz K. 
I. Gałczyńskiego „Piosenkę 
o dworcu EKD”.  Strofy, w któ-
rym poeta przedkłada widok 
gwiazd nad dworcem ponad 
paryskie bulwary. 

Próżno owego zachwytu szu-
kać w piosenkach młodszych 
pokoleń, dla których wzorem 
Gałczyńskiego kolejowe dwor-
ce stały się wdzięcznym miej-
scem obserwacji. Oto w 1982 
roku, po zdławieniu „karnawa-
łu Solidarności”, pojawiła się 
w Programie III Polskiego Radia 
piosenka „Poczekalnia PKP”. 
Szlachetny, akustyczny blues 
wyśpiewany przez łodziankę 
Elżbietę Mielczarek. Szlachetny, 
bo oparty na kompozycji „Blue 
Drag” Josefa Myrowa, amery-
kańskiego kompozytora, rosyj-
skiego pochodzenia. Melodii, 
którą w latach trzydziestych 
ubiegłego stulecia spopularyzo-
wał wyprzedzający epokę, wir-
tuoz gitary Django Reinhardt. 
Wyśpiewanej z archaiczną, ale 
szlachetną manierą, która skła-
niała by Elżbietę Mielczarek 
porównywać do Bessie Smith, 
najbardziej znanej wokalistki 
bluesowej międzywojnia. 

„W dworcowej pocze-
kalni, na stacji PKP 
Lubię posiedzieć cza-
sem, bo gdzie lepiej 
czeka się 
Kobiety z tobołami, 
faceci pijani w sztok 
I jak to na takiej stacji 
trochę smrodu, czasa-
mi tłok. 
Nie pytaj, dokąd jadę, 
czy na pewno na bilet 
mam, 
Siedzenie i czekanie to 
jest naturalny stan.”

Tekst „Poczekalni PKP” napi-
sał warszawiak, Marek Kreutz, 

ale wedle wspomnień, w wy-
obraźni wokalistki rysował się 
obraz nieistniejącego już, sta-
rego, zaniedbanego, przesiąk-
niętego przykrym zapachem 
dworca Łódź Kaliska. Gwoli 
sprawiedliwości podobnie wy-
glądały wówczas wszystkie 
polskie dworce, łódzki blues 
niósł więc rzadki w owym cza-
sie powiew szczerości. Jego 
senny nastrój oddawał nad-
to, w sposób zamierzony lub 
też nie, krajobraz społecznego 
odrętwienia, szoku po wpro-
wadzeniu stanu wojennego. 
Celem przesiadujących w dwor-
cowej poczekalni nie była już 
droga a przeczekanie. Czasem 
ucieczka przed rzeczywistością 
(„Czasem skręta zapalę i wte-
dy wspaniale czuję się. Wtedy 
czekać nie trzeba, bo pociąg do 
nieba wiezie mnie.”).

W podobnym kontekście 
motyw podmiejskiego dworca 
pojawił się w 1986 roku na pły-
cie „Bardzo groźna księżniczka 
i ja” Martyny Jakubowicz. która 
przejęła od Elżbiety Mielczarek 
miano „pierwszej damy pol-
skiego bluesa”. W istocie wy-
chodząc od amerykańskiego 
folku spod znaku Pete Seegera 
zawisła gdzieś między nim, 
bluesem a muzyką rockową, 
nadając bardzo osobisty rys 
formie, którą sam dla siebie 
zwykłem zwać balladą podbitą 
głębokim błękitem. „Żagle tuż 
nad ziemią” nie są rzecz jasna 
typową balladą. W warstwie 
melodycznej, w linii gitary czuć 
inspirację twórczością Marka 
Knopflera. Tekst, autorstwa po-
ety a później uznanego tłuma-
cza literatury anglojęzycznej 
Michała Kłobukowskiego prze-
nosi nas do wnętrza dworcowe-
go baru
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„Może miewasz lepsze 
a ja przy nich marny 
proch 
zmywam kufle i nad 
zlewem dławię szloch 
Ty mnie jak powietrze 
ja pod stopy ścielę 
świat 
póki co brudną szmatą 
ścieram mokry blat
Lokomotyw dym 
wzdyma żagle tuż nad 
samą ziemią 
świat udaje taki kolo-
rowy film a tutaj tylko 
ciemność”

Niespełnione pragnienie 
czułości pośród szarości i ma-
razmu lat osiemdziesiątych. 
Dziewczyna zza lady dworcowej 
knajpy i jej stały bywalec. Nawet 
nie podróżny. Mimowolne echo, 
pieśni Wojciecha Młynarskiego 
i Gilberta Bécaud. Do tego 
wszechobecna niemożność 
(„Nigdy cię nie wypuści ten 
podmiejski dworzec”) i rozdź-
więk między tym oficjalną ułu-
dą a własną obserwacją pod-
kreślony w wersach refrenu.

Na kolejnego dworcowego 
bluesa czekaliśmy blisko dzie-
sięć lat. I znów wyśpiewała 
go kobieta. I znów, co intry-
gujące, słowa krzesał dla niej 
mężczyzna. Mowa rzecz ja-
sna o „Dworcu” z repertuaru 
Maryli Rodowicz z tekstem Jana 
Wołka. Dworzec w jego ujęciu 
to przystań zagubionych, ma-
tecznik bezdomnych.

„Do...do...do… dobry 

Boże, 
spójrz przez mgły, 
to jest dworzec, 
tutaj się śpi,
tu ospale płyną dni 
a te małe, a te małe 
- to są my! 
My są koślawce Twoi, 
ludzka pleśń, 
człek sam się boi 
w lustro wleźć 
i niech nie trują nam 
bzdur, 
żeś nas ujął, żeś nas 
ujął na swój wzór!”

Czas burzliwych lat dzie-
więćdziesiątych, czas fortun 
i czas wykluczenia. Świat nie-
chciany, świat, od którego 
wzrok zwykło się odwracać.  
Świat równoległy, bo z war-
szawskiego dworca odchodzą 
wreszcie pociągi ku stolicom 
zachodniej Europy („A pociąg 
- tu albo tam, Zurych, Rzym, 
Amsterdam. Po co?! Paryż 
i Brześć. Państwo jedzie!? - no 
to cześć!”).

A dzisiejsze dworce? Czy 
doczekają się swego bluesa, 
a może ballady? Może czekać 
nam darmo, bo blues wyrósł 
z pieśni zniewolonych? Lecz 
przecież, jak celnie zauważy-
ła w jednym z prasowych wy-
wiadów Martyna Jakubowicz 
„Człowiek jest w stanie zniewo-
lić się równie fantastycznie sam 
na wiele różnych sposobów, 

nawet w sytuacji tak zwanej 
wolności. Bezustannie się nie-
wolimy, bo my chcemy ciągle 
więcej, więcej, ciągle szybciej, 
ciągle lepiej.”. Jest więc szan-
sa, że kiedyś, gdzieś zrodzi się 
z podobnej refleksji kolejny 
dworcowy blues. Nim nas roz-
kołysze, kilka strof Jana Wołka 
wyśpiewanych przez nieodżało-
wanego Zbigniewa Wodeckiego

„Są jacyś święci 
niepojęci 
I ludzie prości 
jak podłoga 
I z tej podłogi 
- Boże drogi 
Wyraźnie bliżej 
im do Boga 
Oni są stacją 
zapomnianą 
Gdzie się na torach 
suszy siano 
Gdzie na peronie 
pasą konie 
A w oczach płonie, 
taka ładna 
Godność - ogromna 
i bezradna”

Choć Grażyny świętują imieniny m.in. 1 kwietnia, nie jest żartem stwierdzenie, iż swoje imię 
zawdzięczają nie tylko rodzicom, ale również… wielkiemu polskiemu wieszczowi. Imię Grażyna wy-
myślił Adam Mickiewicz czerpiąc z litewskiego słowa graži co znaczy po prostu… piękna. Ofiarował je 
głównej bohaterce opublikowanego w 1823 roku poematu „Grażyna. Powieść litewska”. Nie jest to 
rzecz jasna jedyne imię stworzone na potrzeby utworu literackiego, ale Grażyna osiągnęła w Polsce 
popularność, jak można porównać jedynie do Malwiny, imienia stworzonego na potrzeby „Pieśni Osja-
na” przez szkockiego poetę Jamesa Macphersona.

Zwykło się mawiać, iż czterolistna koniczyna przynosi szczęście. Zwykle koniczyna biała 
liczy sobie trzy listki, co wedle legendy wykorzystać miał św. Patryk tłumacząc mieszkańcom Irlandii 
naturę Trójcy Świętej. Niektórzy wskazują, iż każdy z trzech listków oznacza jedną z trzech cnót: wia-
rę, nadzieję i miłość. Przynosząca ponoć szczęście koniczyna o czwartym dodatkowym listku zdarza 
się, jak wyliczono, raz na 10 000 roślin. Co jednak powiedzieć o rekordzistce – koniczynie znalezionej 
przez Japończyka Shigeo Obarę 10 maja 2009 roku, liczącej 56 listków?

Nasze ciało jest młodsze od nas samych! Komórki w naszym ciele ulegają stałej wymianie. Te 
zużyte czy uszkodzone zostają usunięte, a w ich miejsce powstają nowe, które przejmują ich funkcje. 
Ten zaprogramowany genetycznie proces sprawia, iż całe ciało ze wszystkimi komórkami ulega wy-
mianie mniej więcej co 7 lat. Wedle badań wieku grup komórek przy użyciu izotopu C14 np. komórki 
naskórka odnawiają się co 2 tygodnie, krwinki czerwone co 4 miesiące, komórki wątroby żyją od 300 
do 500 dni, komórki kostne ponad 10 lat zaś średni wiek budulca tkanki jelitowej to 15,9 lat.

Czy niedziela to pierwszy czy ostatni dzień tygodnia? Co prawda noma ISO 8601 umieszcza 
niedzielę na samym końcu tygodnia, a wielu z nas zdaje się, iż jest zasłużonym dniem odpoczynku po 
sześciu dniach pracy, ale okazuje się, iż jest inaczej. By to zrozumieć musimy sięgnąć do biblijnego 
opisu stworzenia świata, wedle którego Bóg tworzył świat przez sześć dni, zaś siódmego dnia odpo-
czywał. Stąd w judaizmie, siódmy, ostatni dzień tygodnia jest dniem świętym i jest nim… szabat czyli 
sobota. W tradycji kościoła katolickiego dniem poświęconym Bogu, na pamiątkę Zmartwychwstania 
jest pierwszy dzień tygodnia czyli niedziela. Właściwą kolejność dni tygodnia skrywa w sobie również 
ich słowiańskie nazewnictwo. W języku polskim np. poniedziałek, to dzień po niedzieli. Wtorek to 
dzień wtóry, drugi po niedzieli. Środa wyznacza środek tygodnia, ma więc przed sobą trzy dni: nie-
dzielę, poniedziałek i wtorek, zaś po sobie trzy kolejne.

Największa na świecie meduza to bełtwa festonowa (Cyanea capillata). Gatunek ów osiąga 
imponujące rozmiary: średnicę 2 m i długość aż 30 m. Występują w Oceania Atlantyckim i Morzu 
Północnym, ale zimą pojawiają się u brzegów Bałtyku. W 2018 roku ich ławica niosła trwogę w oko-
licach Rostocku, ale wbrew czarnej legendzie, którą zawdzięczają jednemu z opowiadań Arthura C. 
Doyle’a o Sherlocku Holmesie, poparzenia ich parzydełkami nie są dla człowieka śmiertelne. 

RZECZY
POMIESZANIE
Czasem ważnych, czasem błahych, czasem intrygujących,

ale zawsze prawdziwych…

ADAM PRZYSTUPA
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Nie sposób pisać, że wiosna tego roku 
wybuchła zielenią. Raczej stąpała 

nieśmiało w rytmie zwykłym dla naszej części 
świata a z dawna już zapomnianym. Rozpieściły 
nas bowiem ostanie lata, kiedy za sprawą przed-
wcześnie rozdokazywanego słońca ubranie lgnę-
ło do grzbietu już z końcem marca i zrzucaliśmy 
jego kolejne warstwy, zzuwaliśmy ciężkie zimo-
we buty. W tym roku nawet początek maja był 
chłodem podszyty. 

Trawa zazieleniła się w kwietniu i miłosiernie 
poczęła skrywać świadectwa ludzkiej bezmyślno-
ści. Skwery, skarpy, pobocza dróg czy ścieżek ro-
werowych, a nawet brzegi lubelskich rzek usiane 
odpadami. Szkło, plastik, papier. Leżą w miej-
scach nieprzypadkowych, rzucone nie dziś, nie 
wczoraj. Wyzierają z coraz wyższej trawy jakby 
chciały zabić zapał tych, co na co dzień zwykli 
segregować odpady. „Na co wasz trud” – zda-
ją się pytać. „Daremne wasze zabiegi. Szukacie 
odpowiedzi wahając się, który z kolorowych po-
jemników napełnić tym razem, a tu nikt nawet 
wzrokiem kosza nie szukał.” Przerasta zieleń 
owe śmietniska mijane przez spacerujących bul-
warem. Szklisty kobierzec potłuczonych butelek 
ściele się w miejscach, gdzie co dnia w cieniu 
drzewa nieśpiesznie zapija się słabości. Wódka 
znieczula i widać nie traci wiele na smaku, gdy 
stoisz po kostki w śmieciach. Co znieczula węd-
karzy rozstawiających swe wędki pośród porzu-
conych nad brzegiem plastikowych butelek po 
napojach? Widać wszyscy oni po prostu nie pa-
trzą pod swe stopy. Ja zwykłem spoglądać, stąd 

bywa, że czasem czuję się jak… sardynka pośród 
liści. Sardynka pośród liści? Po kolei…

Tamtego dnia wiosna była już tylko wspo-
mnieniem. Nisko zawieszone październikowe 
słońce wydobywało bogatą paletę barw z usła-
nego liśćmi trawnika. Zdawało się nawet, że bli-
żej wieczoru dzieli się swą urodą, bo te opadłe 
z klonu zieleń w żółć, pomarańcz i czerwień ob-
racały. Którym długo już w trawie przyszło leżeć 
bliżej był do brązu. Niczym deseń perskiego dy-
wanu – pomyślałem zaintrygowany przypadko-
wą a przecież niemal regularną kompozycją i na-
gle… dostrzegłem skazę w jesiennym kobiercu. 
Wśród klonowych pasteli mienił się srebrzył się 
długi, szczupły liść wierzby. Za taki przynajmniej 
go miałem, bo też latem liście tego drzewa od 
spodu mają kolor srebrzysty. Jednak, gdy pod-
szedłem bliżej zrozumiałem, iż dałem się zwieść 
zmysłom. To, co mieniło się w słońcu nie było 
liściem wierzby, ani nawet liściem. Oto na traw-
niku leżała sobie sardynka. 

Sardynka, a może szprotka, bo ponoć szprot 
nazywany jest norweską sardynką za sprawą 
pozornego podobieństwa do tej oryginalnej, 
żyjącej w wodach Morza Śródziemnego, choć 
niekoniecznie u brzegów Sardynii. Nie potrafiąc 
rozstrzygnąć tego dylematu przyjąłem pierwszą 
myślą za właściwą. Zwałem tedy znalezioną ryb-
kę sardynką być może się myląc, jak wielu in-
nych, którzy kupując w sklepach ów smakołyk 
zawierzają napisom umieszczanym na puszce. 
Tymczasem za przyzwoleniem unijnego rozpo-
rządzenia w zakupionej konserwie z napisem 

FELIETON ADAMA PRZYSTUPY

O tym, że warto 
spoglądać 
pod stopy

Opowieść pięćdziesiąta druga

sardynka jak najbardziej legalnie znajdziemy 
szprotki, sardele czy nawet śledzie. Nie powinno 
to nawet dziwić, skoro wedle innego dzieła unij-
nych urzędników raki zaliczono do ryb zaś mar-
chewkę w poczet owoców.

Mnie zaintrygowała sama sardynka. Skąd 
wzięła się na trawniku w środku miasta położo-
nego w głębi lądu? Jej widok wśród opadłych liści 
wydał mi się absurdalny, surrealistyczny. Zdał 
mi się motywem z nieznanego obrazu Salvadora 
Dali. Motywem, którego gdybym chciał, sam 
nie zdołałbym wymyślić. Symbolem, do które-
go mógłbym dopisać wiele znaczeń. Tymczasem 
owa sardynka była czymś rzeczywistym. Leżała 
u mych stóp. Nierealność sytuacji skłoniła mnie 
by uwiecznić ją na zdjęciu. Stąd pewność, że 
nie była złudzeniem i nie zawracam wam głowy 
baśnią snutą dla rozrywki. Skąd więc się tam 
wzięła?

Najprościej rzec, iż była zagubioną częścią 
postnego, drugiego śniadania. Jeśli pamięć mnie 
nie zawodzi był piątek, więc ryba musiał wyda-
wać się odpowiednim posiłkiem by czyjś głód 
zaspokoić. Ktoś wszakże ją zgubił i teraz sre-
brzyła się w słońcu czekając na swe przezna-
czenie w postaci patrolującego swój rewir kota. 
Tak być musiało, bo trudno było wyobrazić sobie 
inne rozwiązanie zagadki. Przecież nie spadła mi 
z nieba, pomyślałem. Jeśli już, to w przenośni 
stając się zaczynem do kreślonej tu opowieści, 

ale ryby z chmur padać nie zwykły. Nawet w pio-
sence „Świat nie jest taki zły” z tekstem Jerzego 
Afanasjewa leciały z nieba gorące parówki, ale 
sardynki…?

Myliłem się jednak, bo nawet jeśli moja sar-
dynka nie spadła z nieba, innym rybom nie raz 
się taka sztuka udawała. Nie były zresztą w tym 
odosobnione. Kto znajdzie czas by wertować sta-
re księgi, odnajdzie w nich relacje o sypiących 
się z nieba płazach, rybach, pajęczakach czy pta-
kach. Te ostatnie winny wywoływać najmniejsze 
zdziwienie, ale gdy w jednym miejscu spada po-
nad tysiąc ptaków musi to być intrygujące. Taka 
sytuacja miała miejsce w miejscowości Beebe 
w amerykańskim stanie Arkansas tuż przed pół-
nocą w sylwestra 2010 roku. Możemy sobie wy-
obrazić zdziwienie, ba może nawet przerażenie 
rozbawionych mieszkańców, którzy wychodząc 
przed domy by odpalić fajerwerki widzą martwe 
czerwonoskrzydłe kosy zalegające na dachach 
i trawnikach. Jaka tajemnica kryła się za tym 
przedziwnym zjawiskiem? Ptaki nie były chore. 
Nie uległy też zatruciu, bo psy i koty, które się 
nań połakomiły czuły się dobrze. Domniemano, 
iż powodem śmierci ptaków były przedwcześnie 
odpalone fajerwerki. Kosy prawdopodobnie le-
ciały nisko by uniknąć wybuchów i przestraszone 
zderzały się budynkami. To prawdopodobne wy-
jaśnienie, ale co tedy rzec można o spadających 
z nieba nielotach?

FO
TO

: 
A
ut

or
.



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 1

5 
- 

LA
TO

 2
02

1 EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 15 - LATO

 2021

5756

felieton

Naocznym świadkiem deszczu żab podczas 
swej podróży z Neapolu do Puteoli był żyjący na 
przełomie II i III wieku rzymski pisarz  Claudius 
Aelianus. Trzydniowy opad tych samych płazów 
opisał w swym dziele „Deipnosophistae” Grek 
Atenajos z Naukratis. O deszczu ryb zaobserwo-
wanym w Saksonii w 689 roku wspominał szes-
nastowieczny niemiecki encyklopedysta Conrad 
Wolffhart zwany Lycosthenesem. W tymże sa-
mym stuleciu Szwed Olaus Magnus, znany jako 
autor mapy obszarów nadbałtyckich zwanej 
Carta Marina, opisał w księdze „Historia de gen-
tibus septentrionalis” deszcze ryb i lemingów, 
które spadły w Laponii. Prastare to, rzec można 
opowieści, które wątpiącym łatwo dezawuować, 
choć dalibóg nie wiem dlaczego zwykli zakładać, 
iż ówcześni ludzie mieli większą od nas skłonność 
do fantazjowania. Mogli błądzić szukając wyja-
śnienia tych zdarzeń, ale czemu mieliby zwo-
dzić sobie współczesnych jak i potomnych? Dziś 
mogą nas bawić dociekania niemieckiego przy-
rodnika Gaspara Schotta, który w 1662r. zakła-
dał, iż spadające z deszczem na ziemię żaby ro-
dzą się w chmurach z wody i kurzu. Śmiejąc się 
w duchu, zapominamy, iż przez wieki od czasów 
Arystotelesa abiogeneza, czyli samorództwo, po-
wstawanie żywych stworzeń z materii nieożywio-
nej uznawane było za fakt obiektywny. Za słyn-
nym greckim filozofem twierdzono np. że myszy 
biorą się z brudnego siana, mszyce z rosy opada-
jącej na rośliny zaś muchy z mięsa. Dopiero sześć 

lat po publikacji Schotta Toskańczyk Francesco 
Redi eksperymentem, w którym zamknął kawał-
ki mięsa w klatkach z gęstej drucianej siatki, co 
uniemożliwiło muchom złożenie weń jaj, uczynił 
pierwszy krok do obalenia arystotelesowej teorii 
samorództwa. Redi uważał zresztą deszcz żab za 
złudzenie sugerując, iż to ulewne deszcze zale-
wając żabie kryjówki zmusiły płazy do gromad-
nych wędrówek. Nie raz zapewne zdarzało nam 
się obserwować podobne zjawisko w przypadku 
dżdżownic wypełzających gromadnie na zmoczo-
ne deszczem chodniki. Czynią to, bo deszcz zale-
wa naturalne pory w strukturze gleby i odcina je 
od życiodajnego tlenu. 

Wróćmy wszakże do ryb. Te nie mogły zwieść 
obserwatorów wypełzając wraz z deszczem. 
Chyba, że założymy, iż we wszystkich tych miej-
scach, gdzie zaobserwowano rybi deszcz po-
mieszkują poskoczki mułowe czy węgorze, ryby 
zdolne czas jakiś poruszać się po lądzie. Możemy 
też założyć, iż autorzy tych doniesień padli ofia-
rą żartów, których nasi przodkowie nie zdołali 
zdemaskować. Ów głęboki sceptycyzm podzielał 
przez wieki świat nauki. Dopiero w 1921 roku 
amerykański ichtiolog E.W. Gudger opublikował 
w czasopiśmie „Natural History” artykuł zatytu-
łowany „Deszcz ryb”, w którym opisał 48 prze-
kazów dotyczących tego przedziwnego zjawiska. 
Jako pierwszy zaproponował też teorię, która po 
dziś dzień wydaje się być najbliższa rozwiąza-
nia zagadki. Ryby miałyby być zasysane z wody 
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przez trąby wodne lub powietrzne i przeno-
szona nawet na duże odległości. Zassane ryby 
i inne zwierzęta opadają często jeszcze półżywe 
z deszczem na ziemię. 

To wciąż tylko teoria, ale przyznajmy, iż praw-
dopodobna zważywszy, na zachowane relacje 
prasowe dotyczące kataklizmu, który w ponie-
działek 20 lipca 1931r. dotknął Lublin i okolice. 
Orkan, którego siłę szacuje się dziś na F3 bądź 
F4 w pięciostopniowej skali Fujity (siła wiatru 
mogła osiągnąć więc nawet blisko 400 km/h) 
wyrządził potężne szkody materialne oraz spo-
wodował śmierć sześciu osób i ciężkie obraże-
nia u kilkudziesięciu Lublinian. Pośród doniesień 
m.in. o 3 000 mieszkańców pozbawionych dachu 
nad głową, wywróconych wagonach kolejowych, 
dewastacji parku miejskiego na Bronowicach, 
zniszczeniu rzeźni miejskiej, fabryki Moritza 
przy ul. Fabrycznej, fabryki wódek przy ul. 
Wrotkowskiej czy majątku Tatary, znajdujemy 
taką oto relację: „W Rozkopaczewie za Kijanami 
znajduje się ogromne, wielomorgowe rybne je-
zioro. Orkan przeszedłszy nad Rozkopaczewem 
nie tylko dotkliwie uszkodził liczne budynki 
mieszkalne i gospodarskie, ale potężną swą siłą 
wyrzucił na przyległe pola niemal wszystką wodę 
z jeziora. Nazajutrz ludność wyzbierała z pól moc 
wyrzuconych przez orkan z jeziora ryb”.

Pozostaje pytanie, dlaczego w większości 
przypadków deszcz zwierząt ogranicza się do 
okazów jednego gatunku, czy też podobnej wiel-
kości oraz dlaczego porwane ze zbiorników wod-
nych ryby nie opadają wraz z mułem czy wodną 
roślinnością? Czyżby tornado działało jak obro-
towe sito, jak wirówka i przy tracącym impet 
podmuchu unoszone obiekty spadały w kolej-
ności związanej z ich wielkością? Zapewne ktoś 
kiedyś znajdzie właściwą odpowiedź, bo zdarze-
nia te nawet współcześnie nie występują wcale 
tak rzadko. Dość wspomnieć doniesienia o ry-
bich deszczach w walijskim Kinghton (18 sierp-
nia 2004), australijskim miasteczku Lajamanu 
(25 i 26 lutego 2010), filipińskiej gminie Loreto 
w prowincji Agusan del Sur (13 stycznia 2012), 
meksykańskim porcie Tampico (26 września 
2017) czy kalifornijskim Orovile (16 maja 2017). 

Szczególnym miejscem, w którym pojawia-
ją się spadające z nieba ryby jest małe targo-
we miasteczko Yoro w Hodurasie. Szczególnym, 
bo w Yoro deszcz ryb powtarza się niemal co 
roku, na początku sezonu monsunowego. Po 

trwających od dwóch do trzech godzin gwał-
townych burzach mieszkańcy odnajdują w ka-
łużach żywe ryby. Wierzą, że są one pokłosiem 
wysłuchanych modlitw hiszpańskiego misjonarza 
Manuel de Jesús Subirana, który przybywszy 
do Yoro około 1860r. napotkał ogromną biedę. 
Wedle zachowanych przekazów przez trzy dni 
i trzy noce modlił się o pomoc dla głodujących 
a potem przyszła nawałnica, po której po raz 
pierwszy w kałużach odnaleziono ryby. Zderza 
się tedy w Yoro głęboka wiara mieszkańców ze 
sceptycyzmem przyjezdnych, których fascynuje, 
ale i uwiera tajemnica. Ta zaś zapewne jest dzie-
łem natury, ale czyż dla wierzących nie stoi za 
nią Sprawca Wszechrzeczy?

Jako się rzekło moja sardynka zapewne nie 
spadła z nieba. Sprawiła jednak, że częściej spo-
glądam pod stopy i to co widzę utwierdza mnie 
w przekonaniu, że samorództwo, nawet jeśli nie 
jest abiogenezą, nie istnieje. Wszystko ma swoją 
przyczynę. Schylam się więc, by podnieść to, co 
przypadkiem upuściłem a potem wrzucam do ko-
sza. To nawet nie kwestia ekologii, to zdawałoby 
się oczywista przyzwoitość. 

więcej felietonów

Adama Przystupy

można przeczytać

na stronie

www.kom-eko.pl

Adam
Przystupa

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

Kochający życie rodzinne, dużą i małą Ojczyznę, 
Człowiek o ogromnej kulturze osobistej, miłośnik histo-
rii, dobrej literatury i muzyki Knopflera, zaangażowany 
w działania ekologiczne w Lublinie.
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Czasami najprawdziwsze historie mają po-
smak baśni. Bo jakże inaczej opowiadać o uro-
dzonym w Bostonie polskim sierocie, któremu 
przyszło rzeźbić górę, wykuwać największą na 
świecie rzeźbę ku pamięci rdzennych mieszkań-
ców Ameryki? Skoro mowa o baśni winienem 
zacząć tę historię od tradycyjnego wstępu, tyle 
że miast „za górami, za lasami”, napiszę – za 
wielkim oceanem…

Chłopiec przyszedł na świat 6 września 1908 
w rodzinie Józefa i Anny Ziółkowskich. Imię 
otrzymał po ojcu. Jego dziad, hrabia Henryk 
Ziółkowski przywędrował przed laty do Stanów 
Zjednoczonych z Krakowa. Kiedy rodzice roczne-
go niemowlaka zginęli w wypadku na łodzi, mu-
siał już nie żyć, bo dziecko trafiło do domu opieki 
zastępczej. Z czasem dorastającego chłopca ad-
optował irlandzki bokser, co wszakże nie przy-
niosło znaczącej odmiany losu. Dzieciństwo już 
zawsze będzie kojarzył z upokorzeniem, biedą, 
poniżeniem i ciężką pracą. Mając szesnaście lat 
Józef opuścił swych opiekunów. Imał się róż-
nych zajęć, by zyskać środki na naukę w Rindge 
Technical School w miejscowości Cambridge, 
w stanie Massachusetts. Pracował w sklepie, 
w zakładzie krawieckim. Po ukończeniu szkoły 

najął się za czeladnika w bostońskiej stoczni. 
Tam poznając tajniki obróbki drewna, zaintere-
sował się rzeźbą. W tym czasie spotkał tez ludzi, 
którzy widząc jego zaangażowanie i chęć odmia-
ny losu przyszli mu z pomocą. Pierwszym z nich 
był Frederick Pickering Cabot, słynny sędzia 
bostońskiego sądu dla nieletnich, kierujący się 
w swej pracy filozofią, wedle której wielu z ba-
lansujących na granicy prawa młodych ludzi po-
trzebuje kogoś, kto w nich uwierzy i wesprze ich 
rozwój. Cabot uwierzył w Ziółkowskiego. Wsparł 
go finansowo, poznał z Johnem Kirchmayerem, 
jednym z najwybitniejszych wówczas rzeźbia-
rzy Ameryki, zdobiącym wnętrza neogotyckich 
kościołów w Bostonie. Ów imigrant z Bawarii, 
widząc pierwsze prace Ziółkowskiego utwierdzi 
go w powołaniu, ale też pomoże wrócić do pol-
skich korzeni. To w tym czasie Ziółkowski przyj-
mie nowe imię, pod którym będzie znany na ca-
łym świecie. Korczak – od nazwy herbu rodziny 
Ziółkowski. Herbu, którym notabene pieczętował 
się również bohater sienkiewiczowskiej „Trylogii” 
Michał Wołodyjowski.   

Korczak podążał za swą pasją. Nigdy nie brał 
lekcji rzeźby, ale z zainteresowaniem studiował 
dzieła wielkich mistrzów. Potem sięgał po dłuto. 

Każdy ma w życiu swą górę
ADAM PRZYSTUPA

FO
TO

: 
Ko

rc
za

k 
Z
ió

łk
ow

sk
i i

 H
en

ry
 S

to
ją

cy
 N

ie
dź

w
ie

dź
.

Zrazu zatapiał je w drewnie, potem począł two-
rzyć w gipsie i kamieniu. Gdy w 1932r. zmarł sę-
dzia Cabot, wyrzeźbił w marmurze portret swego 
dobroczyńcy. Z czasem jego prace cieszyły się 
coraz większym uznaniem. Z Bostonu przepro-
wadził się do West Hartford w stanie Connecticut. 
Rzec można, że specjalizował się w portretach. 
Wyrzeźbił m.in. oblicze austriackiego pianisty 
Artura Schnabela, rumuńskiego kompozyto-
ra i skrzypka George’a Enesca czy gubernatora 
Connecticut Wilbura Crossa. W 1939r. na wysta-
wie światowej w Nowym Jorku przedstawił mar-
murowe popiersie wielkiego pianisty, kompozy-
tora i akuszera polskiej niepodległości Ignacego 
Jana Paderewskiego. Dzieło zatytułowane 
„Paderewski. Studium Nieśmiertelnego” zdobyło 
pierwszą nagrodę. Polski sierota z Bostonu oddał 
hołd polskiemu sierocie z Kuryłówki na Podolu.

W tym samym roku Ziółkowskiego przyjął 
propozycję współpracy od Gutzona Borgluma, 
od dwunastu lat rzeźbiącego w skale Mount 
Rushmore głowy czterech prezydentów: Jerzego 
Waszyngtona, Thomasa Jeffersona, Theodora 
Roosevelta i Abrahama Lincolna. Ów niezwykły 
pomnik miał w zamyśle twórcy symbolizować 
150 lat historii Stanów Zjednoczonych, ich naro-
dziny, ekspansję, jedność i dominację. Jak moż-
na się było spodziewać, po ukończeniu stał się 
wielką atrakcją turystyczną, a za sprawą takich 
filmów jak „Północ, północny zachód” Alfreda 
Hitchcocka na trwałe zakorzenił się w świado-
mości Amerykanów. Paradoksalnie, wbrew in-
tencjom Borgluma stał również świadectwem 
tego, co Aleksandra Ziółkowska-Boehm, ku-
zynka Korczaka nazwie po latach „otwartą raną 
Ameryki”. Góra Rushomre, którą pomagał rzeź-
bić Ziółkowski znajduje się w paśmie Czarnych 
Wzgórz, miejsca uznawanego za święte przez ple-
miona Dakotów. W traktacie zawartym w 1868r. 
w Forcie Laramie, rząd Stanów Zjednoczonych 
gwarantował im ich własność po wsze czasy, by 
ledwie dziewięć lat później ostatecznie bezpraw-
nie odebra je Indianom. 

Ziółkowski nie doczekał ukończenia po-
mnika w Mount Rushmore. Choć współpraca 
z Gutzonem Borglumem układała się doskonale, 
popadł w konflikt z jego synem. Kiedy opusz-
czał Czarne Wzgórza nie wiedział zapewne, że 
jeszcze doń powróci, że zwiąże się z nimi do 
końca swych dni. Miało się to stać za sprawą 
Henry Stojącego Niedźwiedzia, przywódcy Brulé 

Lakotów, który słysząc o dokonaniach Korczaka, 
złotym medalu na wystawie światowej i udziale 
w projekcie Mount Rushmore uznał, iż będzie on 
właściwą osobą by urzeczywistnić pewne marze-
nie. Liczący sobie wówczas około 65 lat Stojący 
Niedźwiedź, zdawał sobie sprawę, że walkę o za-
chowanie dziedzictwa swego narodu winien to-
czyć na polu edukacji, kultury i idei. Kiedy więc 
w 1933r. usłyszał o pomyśle wzniesienie w Fort 
Robinson obelisku upamiętniającego miejsce 
śmierci jego wuja, słynnego wodza Szalonego 
Konia pomyślał, że jedynym właściwym ku temu 
miejscem będą Czarne Wzgórza. Przemawiać za 
tym miały ich bolesna historia i duchowe zna-
czenie dla indiańskich plemion. W liście skiero-
wanym do Korczaka pisał „Ja oraz inni wodzowie 
pragniemy, by biali wiedzieli, że czerwonoskórzy 
również mieli swoich bohaterów”. 

Chciałbym napisać, iż w Korczaku ozwał się 
duch polskiej irredenty, że jako przedstawiciel 
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narodu, który przez 123 lat walczył o odzyska-
nie niepodległości, poczuł wspólnotę losów z lu-
dem rugowanym ze swych ziem, ludem wybija-
nym w takich miejscach jak Sand Creek, Washita 
czy Wounded Knee. Chciałbym, ale spotykając 
Stojącego Niedźwiedzia Ziółkowski nie miał tej 
wiedzy i świadomości. To ów stary wódz odkry-
wał przed nim epopeję Szalonego Konia - le-
gendarnego przywódcy, który przed laty dał 
dwukrotnie białym Amerykanom lekcję pokory 
w pobliżu Fortu Phil Kearny i pod Little Big Horn. 
Snuł przed nim opowieść o samotniku, zamknię-
tym w sobie mistyku, niezłomnym w postano-
wieniu trwania z dala od świata białych. Zasiane 
ziarno wzrastało powoli. Korczak nim przyjmie 
zlecenie od siostrzeńca Szalonego Konia, będzie 
się wahał. Jeszcze wyrzeźbi trzynastometrowy 
posąg Noaha Webstera, twórcy słynnego słow-
nika i współczesnej angielskiej ortografii, jesz-
cze zaciągnie się do armii, a lądowania na plaży 
Omaha w Normandii okupi ranami. Po wojnie od-
rzuci lukratywną zapewne propozycję rzeźbienia 
monumentów, które w Europie upamiętniałyby 
miejsca walka amerykańskich żołnierzy. Dojrzeje 
w nim myśl, iż te cztery postacie wieńczące Mount 
Rushmore, to tylko część amerykańskiej historii, 
iż czas by inna góra dopowiedziała resztę. Zgodził 
się na propozycję Stojącego Niedźwiedzia i trze-
ciego dnia czerwca 1948 roku począł przekuwać 
swą skałę. Stary wódz musiał mieć satysfakcję 
ze swego wyboru. Warto wspomnieć, że kierował 
się w nim nie tylko kunsztem i doświadczeniem 
Korczaka. Za znak odczytał jego dzień urodze-
nia, tożsamy w kalendarzu z dniem zabójstwa 
Szalonego Konia.

W tej opowieści raz po raz pada słowo „rzeź-
bić”, ale może właściwsze byłoby słowo kruszyć, 
by uświadomić ogrom zadania, które czekało 
Korczaka Ziółkowskiego. Zaprojektowana przez 
niego sylwetka Szalonego Konia ma być najwięk-
szą rzeźbą świata o niewyobrażalnej wysokości 
172 metrów, przy 195 metrach długości. Wódz 
dosiada wierzchowca i dłonią wskazuje na połu-
dniowy wschód. Zdaje się powtarzać swe słynne 
słowa „Moja ziemia jest tam, gdzie spoczywa-
ją prochy moich zmarłych”. Korczak wykupu-
ję ziemię, gdzie stoi szczyt, który ma przekuć 
i rozpoczyna swoje dzieło. Sam. Nic dziwnego, 
że brano go za szaleńca. Głowy prezydentów na 
Mount Rushmore tworzyło 400 ludzi. Z Szalonym 
Koniem Korczak chcę zmierzyć się sam, bo jak 

mawia każdy ma w życiu górę do przekucia. 
Początkowo mieszka w szałasie. Budowę rozpo-
czyna od mozolnego wykuwania 740 stopni scho-
dów wiodących na szczyt góry, a potem kruszy 
skałę dynamitem by wydobyć z niej zarys syl-
wetki jeźdźca, zarys jego lica. Twarzy zrodzonej 
w sercu Korczaka, bo Szalony Koń, w odróżnie-
niu od innych słynnych indiańskich przywódców, 
nigdy nie dał się sfotografować. 

Niezliczone tony granitu początkowo zno-
szone na własnych plecach, potem przy użyciu 
linowej kolejki. Prace postępują bardzo wolno, 
bo Ziółkowski odrzuca rządowe propozycje fi-
nansowania przedsięwzięcia. Indianie mawiali, iż 
„Czarne Wzgórza nie są na sprzedaż”. Wspiera 
go żona Ruth i dziesiątka dzieci. Przez lata żyli 
na skraju nędzy. Dzieci kształcono w domu, 
wszelkie oszczędności poświęcając na realiza-
cję projektu. Kto inny może by się poddał, ale 
nie on. Wierzył, że każdy człowiek ma w życiu 
własną górę do przekucia. Rzeźbił w niej więc 
póki życia stało. Zmarł 20 października 1982r. 
Teraz jego dzieło kontynuuje rodzina. U stóp 
góry za sprawą stworzonej fundacji wyrósł Crazy 
Horse Memorial a w jego ramach min. muzeum 
i centrum edukacyjne. Na przekór wątpiącym 
w realizację marzenia Stojącego Niedźwiedzia 
i Korczaka Ziółkowskiego 3 czerwca 1998r. ze 
skały wyłoniło się dumne lico Szalonego Konia. 
Prace nad ukończeniem niezwykłego pomnika 
trwają, bo jak mówił Korczak „świat zadaje ci 
pytanie – czy wykonałeś w życiu swoje dzieło? 
Odpowiadasz, że nie. Wykonałbyś, gdyby ludzie 
byli życzliwsi, gdybyś miał pieniądze, gdybyś nie 
umarł – i tak bez końca. Przecież twoja odpo-
wiedź musi brzmieć – tak.”

Podziękowania dla Crazy Horse Memorial 
za udostępnienie fotografii.

SKAŁA
Żyję pośród pustkowia, gdzie bezkresne przestrzenie
Zapomniałem szyk miasta, co garnitur, co trencz
Ze swą górą się mierzę, żłobię skałę, kamienie
Lecz cóż skała, Ty kruszysz twardość sumień i serc

Mówią o mnie szalony, słysząc na co-m się ważył
Znajdziesz grono stroskanych co odsądzi od czci
Dałem słowo a upór zapisany mam w twarzy
Nadto z dziada pradziada irredentę we krwi

Mawiał – „wrócę w kamieniu”, pośród bezsennej nocy
Staje tedy na progu, o grań opieram wzrok
Lico skały lustruję, jego twarz myślę zoczyć
I zostaję z pytaniem – zali byłem o krok

Czemu polski sierota, darmo siebie pytałem
Może dzień mych narodzin mylnie brano za znak
Musisz mieć w tym swój zamysł, bym przekuwał tę skałę
Bo czyż miałbym odwagę, gdyby było nie w smak

Skłamałbym zaprzeczając, że zwątpienie nie gości
Skała uczy pokory, rzekłbyś przywraca ład
Rzeźbię miast błogosławić obiektywne trudności
Kiedyś przyjdzie zdać sprawę z darowanych tu lat

Lublin,13 grudnia 2013r. – Leokadiów, 1 stycznia 2014r.

ADAM PRZYSTUPA
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Setna rocznica urodzin pana Kazimierza 
Górskiego wydaje się doskonałą okazją by 
przypomnieć jego nieco zapomniane związ-
ki z Lubelszczyzną…

Byśmy byli sprawiedliwi, moją wiedzę na 
ten temat opieram z trzech źródłach: przede 
wszystkim na tym, co pan Kazimierz opowiadał 
mi osobiście, lekturze jego wspomnień, które 
czasem wyglądają trochę inaczej, bo są redago-
wane przez dziennikarzy sportowych, wreszcie 
na lekturze najnowszej książki pana Mirosława 
Wlekłego „Górski. Wygramy my albo oni”, któ-
ra wiele rzeczy usystematyzowała. Jeśli mówi-
my o pierwszym kontakcie trenera Górskiego 
z Lubelszczyzną, musimy cofnąć się do 1937r., 
gdy szesnastoletni Kazimierz, junior RKS Lwów 
przyjechał do Lublina na mecz z Unią Lublin. 
Wspominał, że dla takiego chłopaka jak on bra-
kowało odpowiedniego obuwia, w związku z czym 
musiał grać w butach po starszym zawodniku. 
Ponieważ były o numer za duże, wypchał ich 
czuby papierem, ale efekt był taki, że podczas 
gry się potykał. Był drobnym zawodnikiem - stąd 
jak wiemy jego boiskowy pseudonim „Sarenka” - 
więc kiedy starł się z większym o głowę obrońcą 

Unii odniósł kontuzję. Jak na szesnastoletniego 
chłopaka, który pierwszy raz jedzie do obcego 
miasta, to przyzna pan, że ów pierwszy kontakt 
z Lubelszczyzną był średnio sympatyczny.

To prawda…
Kolejny nie był lepszy. W 1944r. Kazimierz 

Górski ma już 23 lata i trafia do Lublina jako 
żołnierz 9 Zapasowego Pułku Piechoty 1 Armii 
Wojska Polskiego. Dokładnie 9 grudnia cały pułk 
zostaje załadowany do pociągu we Lwowie i po 
czterech dniach dociera do Lublina. Wobec braku 
miejsca pułk zostaje zakwaterowany w barakach 
wyzwolonego niemieckiego obozu koncentracyj-
nego na Majdanku. Pan Kazimierz, nawet po la-
tach wracając do tych chwil mocno to przeżywał. 
Mówił mi, że było to miejsce, w którym można 
było zobaczyć całą grozę wojny i tego co miało 
czekać Polskę. Tam, obok Wojska Polskiego sta-
ła Armia Czerwona a w części obozu znajdował 
się obóz NKWD, gdzie obok niemieckich jeńców 
więziono żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów 
Chłopskich. Stamtąd wywożono ich do łagrów. 
Jak wspominał był szczęśliwym człowiekiem wie-
dząc, że jedzie do Polski, a nie na Syberię. Tam, 
na Majdanku spędził święta Bożego Narodzenia. 

O związkach najwybitniejszego polskiego trenera, 
pana Kazimierza Górskiego z Lubelszczyzną rozmawiamy 
z panem Stefanem Szczepłkiem – dziennikarzem, znawcą futbolu, 
autorem książek o historii polskiej i światowej piłki nożnej.

ADAM PRZYSTUPA

PANA 
KAZIMIERZA 
LUBELSKIE 
PRZYPADKI

WYWIAD

Święta o szczególnej w polskiej, a zwłaszcza 
lwowskiej tradycji oprawie i atmosferze. W obo-
zie zaś towarzyszył im  brud, pluskwy, bimber 
piło się na potęgę. Prawdopodobnie w poło-
wie stycznia 1945r. pułk zostaje przeniesiony 
pod Lubartów, do wsi Serniki. W Lubartowie 
Kazimierz Górski bierze udział w meczu rozegra-
nym między żołnierzami a reprezentacją miasta. 
Potem dalej wędruje z pułkiem na zachód, bierze 
udział w zdobywaniu Warszawy i tam szczęśliwie 
dla siebie zostaje. Wiedziano, że był futbolistą 
i jak mówił zrobiono z niego „kaprala od piłki”. 
Został by wyławiać żołnierzy, którzy grali kie-
dyś w piłkę, z których można by stworzyć nową 
Legię. Pamiętam, jak mi to opowiadał „Wie pan, 
wtedy byłem pierwszy raz selekcjonerem, ale 
ta moja selekcja wtedy być może miała więk-
szy ciężar gatunkowy, niż to co się działo w la-
tach siedemdziesiątych. Ja niby nie miałem ta-
kiej świadomości, ale to przede wszystkim ode 
mnie zależał los tych ludzi”. Ten, kto się nadawał 
do gry zostawał w Warszawie a ten, kto się nie 
nadawał szedł na front i często z tego frontu nie 
wracał. W taki sposób sport, który jest rozryw-
ką przeplata nam się z normalnym życiem, które 
czasami bywa brutalne. 

Kolejny kontakt Lubelszczyzną ma już 
charakter sportowy…

Mało kto pamięta, że pierwszym klubem 
z województwa lubelskiego, z którym współpra-
cował pan Kazimierz, była Stal Kraśnik. Był rok 
1961, Stal grała w III lidze, a działaczem w tym 
klubie był Stanisław Zięba, kolega Górskiego 
z RKS Lwów. Namawiał go by został trenerem, 
ale Górski nie mógł się zgodzić, bo pracował 
w Warszawie. Został więc konsultantem mają-
cym podobno znaczący wpływ na skład i takty-
kę zespołu. Rok później, w 1962r. Stal dochodzi 
w Pucharze Polski aż do 1/8, po drodze poko-
nując Śląsk Wrocław i Odrę Opole. Przegrywa 
dopiero z Polonią Bytom i to po walce 3:4. Pan 
Kazimierz nie przypisywał sobie specjalnie żad-
nych zasług, formalnie nie był pierwszym tre-
nerem, ale jest faktem, że te wyniki łączą się 
w jakimś stopniu z jego pracą. Jak wspominał, 
ponieważ nie mógł przebywać w Kraśniku na 
stałe, to z zakładu, który wtedy patronował Stali, 
czyli z Kraśnickiej Fabryki Wyrobów Metalowych 
przyjeżdżał po niego do Warszawy samochód, 
zabierał i potem odwoził. Takie to były czasy. 

Wreszcie przychodzi propozycja 
z Lublinianki…

Rok później, w 1963r. kiedy z Lublinianki od-
chodzi trener Zdzisław Gierwatowski na swo-
je miejsce proteguje Kazimierza Górskiego. 
Gierwatowski to była wielka postać warszaw-
skiej piłki. Stoper Polonii, która w 1946r. zdoby-
ła mistrzostwo Polski. Gdy w 2000r. Polonia po 
raz drugi zdobyła mistrzostwo, on wręczał pił-
karzom wielką, ponad metrową buławę. Górski 
tym razem tę propozycję przyjął. Przede wszyst-
kim dlatego, że jak sam mówił, miał już dwój-
kę dzieci i musiał z czegoś żyć a Legia, w której 
pracował nie najlepiej mu wtedy płaciła. Proszę 
sobie wyobrazić, że trzecioligowa Lublinianka 
oferowała mu trzy razy tyle pieniędzy co Legia, 
w której pracował. Przyjechał w styczniu 1963r. 
Rodzina została w Warszawie, on zaś zamieszkał 
w jakimś pawilonie przy stadionie, w pokoiku, 
nawet nie w hotelu. Miał pół roku na wprowa-
dzenie drużyny do drugiej ligi. Takie postawio-
no przed nim zadanie. Był jednak jeden problem 
charakterystyczny dla całej Polski. Po prostu pił-
karze pili na umór. W swoich opowieściach pan 
Kazimierz wspominał „mieszkałem w jednym 
pokoju z piłkarzem z Cracovii, który się nazy-
wał Edward Pietrasiński, żeby go chronić przed 

Trener Kazimierz Górski.
Informator WKS Lublinianka, 1963 r., 

ze zbiorów Centrum Historii Sportu w Lublinie
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pokusami.” A pokusy były bardzo duże. Miał tam 
znajomych, bo w Lubliniance grali piłkarze, któ-
rych znał z Warszawy, byli legioniści: Czesław 
Ciupa, Marian Nowara, Marian Kostaniak. Można 
powiedzieć to była taka „swojska grupa”.

Dla mnie było odkryciem, że w tej mizerii 
lubelskiej piłki, w której na siłę szukamy ja-
kichś symboli i choćby najmniejszych suk-
cesów, Czesław Ciupa i Marian Nowara, byli 
chyba pierwszymi piłkarzami, którzy grali 
w lubelskich barwach mając uprzednio na 
koncie grę w reprezentacji Polski. 

To nie byli wielcy piłkarze, ale to były gwiaz-
dy. Czesław Ciupa, to bardzo ciekawa postać, 
bliski znajomy Górskiego, repatriant z Francji. 
Wrócił do Polski po wojnie, grał w Polonii Bytom, 
a potem w latach osiemdziesiątych był nawet 
kierownikiem w drużynie Legii Warszawa. Do hi-
storii przeszedł jeszcze z jednego powodu - kiedy 
22 lipca 1955r. otwierano Stadion Dziesięciolecia 

i z tej okazji spotkały się reprezentacje Warszawy 
i Stalinogrodu, czyli Katowic, to Ciupa został 
strzelcem pierwszej, historycznej bramki na sta-
dionie Dziesięciolecia. W nagrodę dostał teczkę 
ze świńskiej skóry. To było coś. Z Polonii szybko 
kupiła go Legia a potem poszedł do Lublinianki. 
Pan Kazimierz z tymi gwiazdami się dogadywał, 
co wcale nie było proste. Nie mieli szans na re-
prezentacje, na transfery, więc zachowywali się 
jak amatorzy. Pili i grali. Opowiadał mi, że kiedy 
lubelscy milicjanci byli proszeni o to , by dono-
sić do klubu, w których knajpach piją piłkarze, 
ci  nosili przy sobie wódkę w butelkach po wo-
dzie mineralnej. Proszę sobie jednak wyobrazić, 
że Górski w tych warunkach wywalczył awans 
i w połowie 1963r. Lublinianka znalazła się dru-
giej lidzie. Po awansie Kazimierz Górski sprowa-
dził na wakacje do Lublina dzieci (Darka i Urszulę) 
oraz żonę, panią Marię i jak wspominał bardzo im 
się tam podobało. Od razu zaproponowano mu 

czteropokojowe mieszkanie. Stał za tym później-
szy minister budownictwa Stanisław Kukuryka, 
ale pani Maria chciała pozostać w stolicy. W ten 
sposób Kazimierz Górski pozostał trenerem do-
jeżdżając z Warszawy. Kiedy wystartowały dru-
goligowe rozgrywki Lublinianka po trzech kolej-
kach była liderem. Pokonała Lecha w Poznaniu, 
na mecze przychodziło po 20 tysięcy ludzi. Dobra 
passa nie mogła jednak trwać wiecznie, zaczęli 
przegrywać. Po roku pan Kazimierz zrezygnował. 
W zespole nie było chemii, u piłkarzy brakowało 
profesjonalizmu. Jak mi wspominał „Trochę się 
do nich zraziłem”. I tak to się skończyło.

Ostatnim klubem, z którym pan Kazimierz 
Górski współpracował na Lubelszczyźnie 
był Motor Lublin…

W tym wypadku Kazimierz Górski zgodził się 
tylko na pracę konsultanta, bo jednocześnie był 
trenerem reprezentacji młodzieżowej. To był rok 
1970. Raz na jakiś czas przyjeżdżał na mecze 
Motoru, na treningi, oglądał graczy, miał duży 
wpływ na taktykę. W sezonie 1970/1971 Motor 
zakończył rozgrywki na 6 miejscu w II lidze i to 
było coś, ale pan Kazimierz nie mógł kontynu-
ować tej współpracy, bo 1 grudnia 1970r. został 
selekcjonerem pierwszej reprezentacji Polski.  
Można więc powiedzieć, że przed reprezentacją 
ostatnim klubem, z którym współpracował był 
Motor.

W 1971r. drużyna Motoru, której podporą 
był Władysław Żmuda, zdobyła tytuł mistrza 
Polski juniorów. Myśli pan, że rok wcze-
śniej, będąc konsultantem w Lublinie, pan 
Kazimierz już mu się bacznie przyglądał? 

Tak daleko bym nie szedł. Wśród wszystkich 
trenerskich zalet pana Kazimierza, często pod-
kreśla się, że miał tzw. oko. Spojrzał na piłka-
rza i potrafił ocenić jego umiejętności, potencjał. 
Władek Żmuda miał zawsze opinię bardzo zdol-
nego chłopaka, ale pamiętajmy, że był to rok 
1970. Nie sądzę, by Kazimierz Górski już wtedy 
widząc szesnastolatka pomyślał „z tego chłopaka 
zrobię najlepszego obrońcę świata”. Ale jak wi-
dać minęły cztery lata i zabrał go na mistrzostwa 
świata. 

Później związki Kazimierza Górskiego 
z Lublinem w zasadzie się urywają, choć 
przypominam sobie rozegrany w sierpniu 
1984r. mecz towarzyski pomiędzy pierw-
szoligowym Motorem Lublin a prowadzo-
nym przez pana Kazimierza Ethnikosem 

Pireus. Spotkanie zakończyło się wynikiem 
bezbramkowym. Lubelską drużynę treno-
wał wówczas Lesław Ćmikiewicz, piłkarz ze 
słynnej drużyny „orłów Górskiego” …

…którego pan Kazimierz traktował niemalże 
jak drugiego syna i on mu się za to odpłacał. To 
był piłkarz, który ze wszystkich „orłów Górskiego” 
był z panem Kazimierzem najbliżej, dosłownie 
do ostatnich jego dni. Związki z Lubelszczyzną 
były później luźniejsze, mimo że Motor grał przez 
parę lat w I lidze. W rozgrywkach ligowych naj-
pierw Lublinianka a potem Motor spadały coraz 
niżej, brakowało dobrego stadionu, raz tylko 
w 1984r. w Lublinie odbył się mecze reprezen-
tacji olimpijskich Polski i Danii. Co by nie mó-
wić, przez lata Lublin był na peryferiach futbo-
lu, więc nie było szczególnych okazji, by Górski 
tam jeździł. Ze swoich osobistych wspomnień 
pamiętam spotkania pana Kazimierza z mło-
dzieżą w Dęblinie i Kazimierzu Dolnym, podczas 
których wspomniał, że ta Lubelszczyzna była mu 
bliska. Być może jako pewnego rodzaju pomost 
między Warszawą a Lwowem, do którego aż do 
lat dziewięćdziesiątych w ogóle nie pojechał. Nie 
chciał. Kiedy pytałem dlaczego, mówił „chcę za-
chować taki obraz Lwowa, jaki zapamiętałem, 
gdy miałem lat dwadzieścia”. Wiedział, że Lwów 
się zmienił. Pojechał tam w połowie lat dzie-
więćdziesiątych na siłę namawiany przez przy-
jaciela, pisarza i scenarzystę Jerzego Janickiego. 
Towarzyszył im człowiek z Kresów, mistrz olim-
pijski Władek Komar. Po powrocie pan Kazimierz 
miał łzy w oczach „Niepotrzebnie tam pojecha-
łem, bo to już nie jest mój Lwów”.

Stefan Szczepłek
Dziennikarz sportowy, pasjonat i znawca fut-

bolu. Autor wielu książek, m.in. : Moja historia fut-
bolu tom I i II; Deyna, Legia i tamte czasy; Mecze, 
które wstrząsnęły światem; Mecze polskich spraw. 
Laureat nagrody im. Dariusza Fikusa oraz nagrody 
im. Bohdana Tomaszewskiego, zdobywca „Złotego 
Pióra” Klubu Dziennikarzy Sportowych i Polskiego 
Komitetu Olimpijskiego oraz Srebrnego Wawrzynu 
Olimpijskiego PKOl za całokształt twórczości w zakre-
sie publicystyki sportowej.
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Kiedy umarł miasto Las Vegas, miasto, które 
nigdy nie zasypia, wygasiło wszystkie światła. 
Miasto, w którym rodziły się i upadały fortu-
ny oddało hołd temu, któremu nie zależało ani 
na pieniądzach, ani na sławie, ani na karierze. 
A może należałoby powiedzieć, potrafił sprawiać 
wrażenie, iż nie są dla niego najważniejsze. Za 
to go kochano. Za to i za ów niewymuszony, 
z lekka nonszalancki śpiew. Śpiew na granicy 
nucenia, śpiew z przymrużeniem oka. 

Dlaczego Las Vegas? Może dlatego, że czę-
sto tam występował? A może dlatego, iż Dean 
Martin, bo o nim ta opowieść, zaliczany był do 
członków nieformalnej grupy hollywoodzkich 
artystów zwanej „szczurzą paczką” (Rat Pack). 
W ten sposób miała ją ochrzcić Lauren Bacall wi-
dząc w jakim stanie z wypadu do Vegas powra-
ca jej mąż Humprey Bogart i jego znajomi. Po 
śmierci Bogarta przywództwo stada przejął Frank 
Sinatra, w jego poczet oprócz Martina zwykło 
się zaliczać m.in. komików Sammy’ego Davis Jr. 
i Joey Bishopa oraz aktora Petera Lawforda. Co 
ciekawe „szczurza paczka” nie tylko bawiła się 
razem, ale zdarzało się jej wspólnie pracować. 
Wszyscy spotkali się w 1960 roku na planie filmu 
„Ocean’s 11” – historii o brawurowym napadzie 
na… kasyna w Las Vegas, podczas którego… ga-
sną światła na głównej alei miasta. Tytuł nieprzy-
padkowo wielu wyda się znajomy. Przeszło czter-
dzieści lat później w ich rolę w „Ocean’s Eleven” 
wcieli się m.in. George Clooney, Brad Pitt, Matt 
Damon, Andy García i Julia Roberts.

Przynależność do „szczurzej paczki”, której 
pierwotnie patronował Bogart twierdzący, iż świat 
jest wciąż wobec niego spóźniony o trzy „pięć-
dziesiątki” sprawiła, że przylgnęła do Martina 
łatka człowieka nadużywającego alkoholi. Gdy 
wymykał się do domu z oficjalnych rautów, za 
którymi nie przepadał, karmiący się plotką snuli 
domysły, iż czyni to, by upijać się w samotności. 
On tymczasem nie lubił tracić czasu na pustosło-
wie, „koktajlową gadkę-szmatkę”. Żartował, że 
„sama gadka jest w porządku, ale szmatki nie 
trawi”. Wracał, bo domowa kolacja z rodziną była 

Wygasić światła 
Las Vegas
Każdy kiedyś kogoś kocha...
ADAM PRZYSTUPA

Za
 z

go
dą

 S
on

y 
M

us
ic

 P
ol

an
d

stałym elementem idealnego planu dnia. Obok 
porannej rundki golfa, kieliszka ginu do par-
tyjki pokera i wieczoru przed telewizorem. Nie 
komentował plotek. Raczej bawił się swym wi-
zerunkiem występując na ekranie z alkoholem 
i papierosem. Pamiętną postać Dude’a, trawio-
nego przez chorobę alkoholową zastępcy szeryfa 
stworzył w filmie „Rio Bravo” Howarda Hawksa. 
Nakręcony w 1959 roku western rywalizuje i po 
wsze czasy ścierać się z będzie w nierozstrzy-
galnym pojedynku z filmem „W samo południe” 
o palmę gatunkowego pierwszeństwa. 

Zwykliśmy mawiać o „Rio Bravo” – klasyka 
westernu, a przecież w istocie to film bardzo ka-
meralny, oparty na cieszących oko preriowych 
przestrzeniach czy sekwencjach pościgów i po-
jedynków. Kameralna, powtórzmy, historia na-
pędzana gestami bohaterów, symboliką scen, 
choćby takich jak scena upokorzenia granego 
przez Martina bohatera przy saloonowej splu-
waczce czy scena wlewania przez niego alkoholu 
do butelki. Ten sam intymny charakter ma też 
wyśpiewana w filmie przez Martina ballada „My 
Rifle, My Pony And Me”. Piosenka, która niezasłu-
żenia przez wielu jest pobłażliwie traktowana ni-
czym dziecięca wyliczanka. (Choć rodzima, śpie-
wana w przedszkolach wersja o łysym zającu, 
który zasiadł na kołku wystającym z morza, jest 
na swój sposób urocza.) Jej autor, czterokrotny 
zdobywca Oskara, Dimitri Tiomkin, tak doskona-
le wystylizował ją na preriową kołysankę, iż wie-
lu do dziś uważa ją za pieśń tradycyjną śpiewa-
ną ówcześnie przy ogniskach. Niestety uwadze 
oglądających umyka druga z zaśpiewanych przez 
Dean Martina piosenek. Tytułowe „Rio Bravo” 
rozpoczynające się od słów „Spacerowałem sa-
motnie nad brzegami Rio Bravo, rozmyślając 
co podziało się z moją miłością” bliższe jest ro-
mantycznym piosenkom, które wykonywał na co 
dzień. Takim, jak choćby zapomniana już dziś, 
sunąca w rytmie walca, „Sophia”, którą wyśpie-
wał w komedii Billy Wildera „Pocałuj mnie głupta-
sie”. Martin partnerował w nim Kim Novak, dając 
kolejny dowód wielkiego dystansu do własnej 
osoby. W istocie parodiował sam siebie, a może 
raczej opinii jaka do niego przylgnęła, grając po-
stać piosenkarza Dina Martini, nie stroniącego od 
kobiet i alkoholu. 

Możnaby przyjąć przyjętą w filmie Wildera 
forma nazwiska za dodatkową prowokację na-
wiązującą do popularnego drinka stanowiącego 

mieszaninę ginu i wermutu. Być może, jest 
w tym odrobina prawdy, ale Dino Martini, to 
również pierwszy sceniczny pseudonim nasze-
go bohatera, na cześć Nino Martiniego, tenora 
Metropolitan Opera. Urodzi się 7 czerwca 1917 
roku w Steubenville, w stanie Ohio w rodzinie 
włoskich imigrantów jako Dino Paul Crocetti. Do 
piątego roku życia mówił tylko po włosku. Nauka 
angielskiego przychodziła mu z trudem, co mia-
ło swe intrygujące następstwa. Kiedy u progu 
lat pięćdziesiątych trafił do Hollywood i stworzył 
duet komików z Jerry Lewisem, mimo dużej po-
pularności, nie bywał duszą towarzystwa, co tłu-
maczył po latach w jednym z wywiadów „wszy-
scy na imprezach myśleli, że jestem zarozumiały. 
A nie byłem. Ja po prostu nie umiałem dobrze 
mówić po angielsku, więc trzymałem gębę na 
kłódkę”. Na szczęście potrafił śpiewać, choć i to 
nie było przesądzone. Nim trafił na scenę, po-
rzuciwszy szkołę średnią, pracował w hucie stali, 
jako krupier w kasynie, wreszcie pod pseudoni-
mem Kid Crochet („Szydełko”) zarabiał biorąc 
udział w walkach bokserskich na gołe pięści.

Włoskie pochodzenie Martina sprawiło, iż 
w jego repertuarze pojawiło się wiele piosenek, 
które zwykliśmy kojarzyć ze słoneczną Italią: 
„Mambo Italiano”, „Volare”, czy „That’s Amore”. 
Ta ostatnia napisana w 1953 roku specjalnie dla 
niego przez kompozytora Harry’ego Warrena 
i autora tekstów Jacka Brooksa na potrzeby fil-
mu „Caddy”. 

„W Neapolu, gdzie króluje miłość 
Gdy chłopak spotyka dziewczynę, mówią: 
Kiedy widzisz księżyc, jak wielki placek pizzy 

– to miłość 
Gdy cały świat lśni, jakbyś wypił za dużo wina 

– to miłość
[…]
Gdy gwiazdy powodują, że pleciesz głupstwa 

długie jak makaron - to miłość 
Gdy tańczysz na ulicy, mając skrzydła u ra-

mion - to miłość 
Gdy śnisz na jawie, wiedząc, że to nie sen, 

mój panie
Wybacz, ale sam widzisz, że w starym Neapolu 

oznacza to miłość”
Bezpretensjonalna, zabawna piosenka, na-

wiązująca nie tylko w tekście, ale i w klimacie 
do pieśni neapolitańskich. Piosenka bawiąca się 
stereotypami, przez które do dziś postrzegamy 
Włochów, ale też piosenka, która we wczesnych 
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latach pięćdziesiątych przywróciła romantyczny 
wizerunek Italii nadszarpnięty w okresie II wojny 
światowej.

Lata pięćdziesiąte w muzyce rozrywkowej, 
to nie tylko czas popularności piosenki wło-
skiej, ale również tanecznych rytmów z Ameryki 
Środkowej i Południowej. Stąd wśród przebo-
jów wyśpiewanych przez Dina Martina „Sway”. 
Pierwotnie utwór w rytmie mambo o tytule 
„¿Quién será?” napisał w roku 1953 meksykański 
kompozytor Pablo Beltrán Ruiz. Rok później na 
fali popularności nowy angielski tekst piosenki 
napisał Norman Gimbel, znany m.in. z autorstwa 
tekstu piosenki „Killing Me Softly with His Song”

„Kiedy dobiegną nas dźwięki marimby
Ze mną tańcz, rozkołysz mnie
Jak leniwy ocean tulący się do brzegu
Trzymaj mnie blisko i kołysz
Jak kwiat falujący na wietrze
Płyń razem ze mną, kołysz ze spokojem 
Kiedy tańczymy, masz na mnie sposób 
Zostań ze mną i rozkołysz”
Zda się płocha w warstwie tekstowej piosen-

ka, ale uwodząca melodią. Lekkość tekstu wieść 
może wszakże w kierunku zgoła nieoczekiwa-
nym. W roku 1955 Dean Martin sięgnął po pio-
senkę „Memories Are Made Of This” napisaną dla 
piosenkarki Mindy Carson. Prostą piosenkę o na-
szych wspomnieniach.

„Weź jeden świeży i czuły pocałunek 
Dodaj jedną noc skradzionych rozkoszy 
Dziewczynę, chłopca, odrobinę smutku, tro-

chę radości
Wszystko to tworzy wspomnienia
Nie zapomnij o małym promyku księżyca 
Spleć to leciutko ze snem 
Twoje i moje usta, dwa łyki wina
Wszystko to tworzy wspomnienia”
W kolejnych wersach pojawia się kościelny 

dzwon, wspólny dom, trójka dzieci. Słowem sie-
lanka. Piosenka w 1956 roku przez pięć tygodni 
zajmowała pierwszą pozycję na liście Billboardu 
oraz zawędrowała na szczyt brytyjskiej listy prze-
bojów. Jej niezwykła popularność prowokowała 
do jej mniej lub bardziej wiernych tłumaczeń 
w krajach nieanglojęzycznych. W ten sposób 
najpierw powstała wersja niemiecka Heimweh 
Lied, a następnie wzorowana na niej wersja 
węgierska autorstwa István Gommermanna. 
Piosenka „Honvágydal” rozpoczynająca się sło-
wami „Mój kraj jest tak daleko” została nagrana 

w węgierskim radiu 23 października 1956r. a więc 
w dniu wybuchu Powstania przeciwko sowietom. 
Po jego upadku i ucieczce autora tekstu za gra-
nicę, zakazana na Węgrzech, stała się nieoficjal-
nym hymnem węgierskich uchodźców rozsianych 
po całym świecie.

Swój największy przebój nagrał Martin do-
piero w 1964 roku. Sięgnął po napisaną w 1947 
roku przez Sama Coslow’a, Irvinga Taylor’a i pia-
nistę Kena Lane’a piosenkę „Everybody Loves 
Somebody”. 

„Każdy kiedyś kogoś kocha
Każdy zakocha się w ten czy inny sposób
Coś w twoim pocałunku właśnie mi powiedziało
Że to „kiedyś” to właśnie teraz
Każdy kiedyś gdzieś kogoś odnajdzie
Nie wiadomo, gdzie może objawić się miłość
Coś w mym sercu wciąż mówi
Że właśnie odnalazłem to miejsce”
Piosenkę, której blasku nie potrafiło wydobyć 

wielu, z Frankiem Sinatrą na czele. Martin uczynił 
to trochę z przekory, od niechcenia. Podobno nie 
lubił raczkującej wówczas muzyki rockowej, co 
było przyczyną domowej różnicy zdań z dorasta-
jący synem. Rzucił mu: „Zrzucę wasze psoty z li-
sty przebojów” po czym… śpiewając „Everybody 
Loves Somebody” zrzucił ze szczytu listy 
Billboardu The Beatles z piosenką „A Hard Day’s 
Night”. Inna legenda powiada, że nim to uczy-
nił, wysłał telegram do Elvisa Presleya, o treści: 
„Jeśli nie poradzisz sobie z Beatlesami, zrobię to 
za ciebie, przyjacielu”. Elvis cenił Deana. Ponoć 
przygotowując „Love Me Tender” wzorował się na 
jego sposobie śpiewania. 

Choć nie potrafił czytać nut, nagrał około 600 
piosenek. Choć nie skończył szkoły aktorskiej za-
grał w 85 filmach. Przez dziesięć lat prowadził 
swój cotygodniowy telewizyjny show, okraszony 
nagrodą Złotego Globu. Uwodził swą nonszalan-
cją i wdziękiem. Kiedy umarł w Boże Narodzenie 
1995 roku, jako się rzekło, zgasły światła Las 
Vegas. Może dlatego niektórym zdało się, że 
dostrzegli jak „Słońce gaśnie na zachodzie, by-
dło schodzi do strugi, a drozd mości się w swym 
gnieździe”. „Dla kowboja to czas na sen.”

Parlament Unii Europejskiej pochylił się nad tematem używania nazw pochodzących od produk-
tów mięsnych w odniesieniu do ich roślinnych alternatyw. Tak więc poprawka do rozporządzenia 
1308/2013 pozwala nazywać wegetariańskiego burgera burgerem!

Wystudzone bułki przekroić, krótko zapiec w piekarniku. Komponujemy mega kanapkę! Używając 
bułki, burgera, pomady śliwkowej, sałaty, plastra żółtego sera, pomidora, ogórka, sosu czosnkowego, 
kiełków itd. Jeżeli chodzi o dodatki nic nas nie powinno ograniczać. Możemy użyć wszystkich warzyw 
jakie lubimy! Smacznego!

Pyszny burger!

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA 

BEATA GROEN
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A zatem propozycja wyjątkowo pysznego burgera:
• podstawa to rzecz jasna: bułka. Nie jestem pomysłodawcą tego genialnego przepisu więc podaję 

źródło: www.stonerchef.pl/super-puszyste-bułki-do-burgerów-w-30-minut/,
• kotlet: ugotować w łupinach lub upiec buraki. Po wystudzeniu zetrzeć na tarce do ziemniaków, 

mocno odcisnąć i odlać sok. (Nie wylewać! Zagotować i użyć w innym celu) Do buraków dodać 
ugotowaną kaszę jaglaną, jajo, bułkę tartą, sos sojowy, czosnek, usmażoną cebulkę, czarnuszkę, 
posiekaną kolendrę i lubczyk. Doprawić solą i ostrą papryka i sokiem z cytryny. Formować mokry-
mi dłońmi burgery, układać na papierze do pieczenia i piec po ok. 15 - 20 minut z każdej strony,

• pomada z powideł śliwkowych: powidła śliwkowe najlepiej domowe doprawić na ostro. Pieprzem 
cayenne, imbirem oraz syropem klonowym, szczyptą soli,

• sosik czosnkowy: gęsty jogurt naturalny, majonez (można pominąć), dużo czosnku, odrobina 
musztardy i cukru, sól, pieprz.
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tel. 81 748 86 52,
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Szanowni Państwo
Zarząd KOM-EKO S.A. składa Państwu serdeczne

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

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

Nasze życzenia składamy w szczególności świętującym
w drugim kwartale 2021 roku jubileusze:

15-lecie
pracy w KOM-EKO:

Andrzej Milewski, Andrzej Pietrzak, 

Dominik Śledź

20-lecie
pracy w KOM-EKO:

Monika Skrynicka

25-lecie
pracy w KOM-EKO:

Renata Głazowska
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