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Szanowni Czytelnicy!

Jesień przyszła, nie ma rady na to, powiedzą parafrazując poezję nieodżałowanego Andrzeja Waligórskiego, ci którzy tęsknią za ciepłem minionego lata. Są jednak wśród nas i tacy, którzy na jesień czekają. Jakże
pięknie się przebarwiają, rzekną na widok pastelami barwionych liści.
Ze smakiem sięgną po owoce, którymi ta pora roku obdarza.
Siłą rzeczy w kolejnym numerze EKOgadki wpisujemy się w ów jesienny klimat. Czasem klasycznie, darując Państwu opowieść o zachwycających kolorach liści. Czasem przewrotnie, snując gawędę o ptakach, które
miast odlatywać zjawiają się u nas przed zimą. Spróbujemy odpowiedzieć
na pytanie, co poczujemy bujając w obłokach oraz czy należy bać się piątku trzynastego. Jak zawsze znajdą coś dla siebie miłośnicy ekologii i historii naszego regionu. Na deser rozmowa z niezwykle skromną, choć najbardziej utytułowaną sportsmenką w historii Lublina.
Miłej lektury.

Zarząd Kom-Eko S.A.
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efektywnej, choć nie zawsze efektownej pracy,
ale również kilka wartych przypomnienia zdarzeń:
22-25 lipca 2021

Zabezpieczamy utrzymanie czystości podczas kolejnego Carnavalu
Sztukmistrzów.

lipiec 2021

Zakup nowej śmieciarki na podwoziu samochodu Scania. To już
8 pojazd napędzany gazem CNG we flocie samochodów KOM-EKO.

28 lipca –
4 sierpnia 2021

KOM-EKO wspomaga doświadczeniem pracowników i sprzętem
Zakładu Robót Drogowych klub Motor Lublin przy przygotowaniu toru na
rozgrywane po raz pierwszy w Lublinie 6 i 7 sierpnia dwie rundy Grand
Prix w rywalizacji o tytuł Indywidualnego Mistrz Świata na żużlu.

30 lipca 2021

Finał akcji KOM-EKO wspomagającej zbiórkę pieniędzy na leczenie
chorej na rdzeniowy zanik mięśni (SMA 2) Niny Słupskiej. Dzięki mieszkańcom Lublina pobierającym darmową aplikację ekoAPP, KOM-EKO
przekazało na leczenie dziewczynki kwotę 10 000 zł.

31 lipca 2021

ADAM PRZYSTUPA

Z myślą o zdrowiu
i bezpieczeństwie
Niezmiennie poważnie i odpowiedzialnie traktujemy bezpieczeństwo i zdrowie naszych pracowników oraz naszego otoczenia.
W lipcu 2021r. w siedzibie KOM-EKO odbył się cykl praktycznych szkoleń dla pracowników spółki
w zakresie niesienia pierwszej pomocy przedmedycznej. Od prawidłowego jej udzielenia może zależeć życie i dalszy stan zdrowia poszkodowanego. Szkolenia prowadzili specjaliści Wojewódzkiego

Rozstrzygnięcie przez Urząd Miasta Lublin postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu miasta Lublin

sierpień 2021

FOTO: Redakcja.
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Minione tygodnie to przede wszystkim ogrom codziennej,
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Kalendarium Kom-Eko

Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie. Szczególną wartość miały praktyczne zajęcia z udzielania pierwszej pomocy z udziałem fantomu i defibrylatora typu AED.

w okresie od 1 sierpnia 2021 roku do 30 czerwca 2024 roku. Oferta

Na przełomie września i października 2021r. miał natomiast miejsce cykl okresowych szkoleń

KOM-EKO została uznana za najkorzystniejszą w rejonach I, II i V.

z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pracownicy KOM-EKO mieli okazję przećwiczyć ewakuację bu-

Dodatkowo do dn. 31 grudnia 2021r. KOM-EKO kontynuować będzie ob-

dynków. Mimo zaskoczenia wszystko przebiegło bardzo sprawnie. Była też okazja sprawdzenia swych

sługę rejonu VI.

umiejętności w posługiwaniu się różnymi typami gaśnic. Pod okiem ekspertów od spraw ochrony
przeciwpożarowej swoje wysokie umiejętności doskonaliła również Ochotnicza Straż Pożarna Zakładu

Szkolenie pracowników KOM-EKO z zakresu udzielania pierwszej po-

Odzysku i Recyklingu KOM-EKO.

mocy przedmedycznej.

26 września
2021

Drużyna żużlowców Motoru Lublin, którą KOM-EKO jako partner
wspiera w rywalizacji na torach PGE Ekstraligi, zdobyła tytuł wicemistrzów Polski.

30 września
2021

KOM-EKO uczestniczy w Dniach Ziemi 2021 na Uniwersytecie Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie z prelekcją w ramach konferencji „Ochrona
litosfery i recykling odpadów” z serii „W rytmie cyklów żywiołów natury”.

wrzesień 2021

Zakup dwóch samochodów Iveco Daily napędzanych gazem CNG na
potrzeby Zakładu Robót Drogowych KOM-EKO oraz dwóch samochodów
hakowych na podwoziu MAN TGL 8.190 dla Zakładu Wywozu Odpadów
KOM-EKO.
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30 września –
2 października
2021

Ćwiczenia

pracowników

KOM-EKO

oraz

Ochotniczej

Straży

Pożarnej Zakładu Odzysku i Recyklingu KOM-EKO z zakresu ochrony
przeciwpożarowej.
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Pomagamy przygotować
tor dla Grand Prix

FOTO: Speedway Lublin.

ADAM PRZYSTUPA

„Nasza drużyna” wicemistrzem Polski!

FOTO: Redakcja.
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GRATULUJEMY !!!

Na piersiach żużlowców Motoru Lublin zawisły
srebrne medale mistrzostw Polski.
Zespół w składzie: Krzysztof Buczkowski,

6 i 7 sierpnia 2021r. po raz pierwszy w historii

Dominik

Mistrza Świata zawitali do Lublina. Wśród 18

Łaguta, Mikkel Michelsen, powtórzył sukces le-

asów rywalizujących w dwóch rundach Grand

gendarnej „srebrnej drużyny” z 1991r.

Prix pojawiło się dwóch zawodników lubelskiego
Motoru – Dominik Kubera i Wiktor Lampart.
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Mateusz Cierniak, Jarosław Hampel, Mark Karion,

najlepsi żużlowcy walczący o tytuł Indywidualnego

Kubera,

Wiktor

Lampart,

Grigorij

Za moc niezapomnianych emocji i wrażeń
dziękujemy im wszystkim oraz wszystkim tym,

Niezmiennie, jak podczas całego sezony, tak

którzy pomogli osiągnąć ten sukces z Jakubem

i przed 2021 Orlen Lublin FIM Speedway Grand

Kępą, Piotrem Więckowskim, Maciejem Kuciapą,

Prix of Poland firma KOM-EKO wspomagała klub

Jackiem Ziółkowskim i Markiem Kępą na czele.

Motor Lublin w właściwym przygotowaniu toru

To bezsprzecznie najlepszy rok w historii lu-

przy Al. Zygmuntowskich. Począwszy od 28 lip-

belskiego speedway’a, zwieńczony nie tylko dru-

ca nasi pracownicy przy użyciu specjalistycz-

żynowym wicemistrzostwem Polski w rozgryw-

nego sprzętu, pod czujnym okiem lubelskie-

kach najlepszej żużlowej ligi świata, ale również

go toromistrza i szkoleniowców Motoru Lublin,

drużynowym wicemistrzostwem Polski juniorów,

przygotowywali lubelski owal, by stał się miej-

mistrzostwem par Polski juniorów duetu Mateusz

scem bezpieczniej i atrakcyjnej dla kibiców walki

Cierniak – Wiktor Lampart, indywidulanym wice-

o mistrzowski tytuł. Komentarze ekspertów po

mistrzostwem Polski juniorów Wiktora Lamparta

zawodach pozwalają sądzić, iż nasza misja się

oraz triumfem w rozgrywkach o Brązowy Kask

powiodła. Podczas prac udało się nawet zniwelo-

Matusza Cierniaka. Ten rok to również histo-

wać od lat czyhające na zawodników nierówności

ryczne, po raz pierwszy organizowane na torze

na słynnym „lubelskim drugim łuku”.

w Lublinie, dwie rundy Grand Prix w rywalizacji

Dziękujemy za zaufanie.

o tytuł Indywidualnego Mistrza Świata, okraszo-

Z kronikarskiego obowiązku przypomnijmy, iż

ne znakomitymi występami Dominika Kubery.

w obu lubelskich rundach Grand Prix zwyciężył

Cieszymy się że znajdując się w gronie part-

broniący mistrzowskiego tytułu Bartosz Zmarzlik,

nerów klubu, mogliśmy jako KOM-EKO dołożyć

zaś na drugim i trzecim stopniu podium stawał

swoją małą cegiełkę do tego sukcesu.

reprezentant naszego klubu – Dominik Kubera.

Tworzycie historię! Jesteśmy dumni, że możemy Wam w tym towarzyszyć.

FOTO: Redakcja.
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Powstaje Centrum
Recyklingu Ekopak
Postępują prace na placu budowy Centrum

Zgodnie z harmonogramem prac montaż pierw-

Recyklingu. Realizowany przez spółkę Ekopak

szych maszyn rozpocznie się w październiku

projekt to

2021r. Aktualnie trwa montaż bram wjazdowych

innowacyjny, najnowocześniejszy

na Lubelszczyźnie zakład kompleksowej

na halę. Zwożone są również modułowe
bloki betonowe, które posłużą do bu-

segregacji i recyklingu opakowań

dowy ścian oporowych wewnątrz

o przepustowości 38 000 Mg/rok.

hali.

Wpisując się w idee Gospodarki
o

Obiegu

stalacja

Zamkniętym

pozwoli

Prace postępują również

in-

na zewnątrz budynku. Nowy

osiągnąć

wymagane prawem pozio-

wygląd otrzymała stara ele-

my

wacja, pojawiły się też nowe

recyklingu,

a

zwięk-

okna.

szając konkurencję wśród
zakładów

„Przed nami intensywny

odzyskujących

czas montażowy” – kontynu-

surowce wtórne winien rów-

uje Paweł Suszek. – „Czekamy

nież pozytywnie wpłynąć na
poziom

kosztów

na przyjazd wagi samochodowej,

ponoszonych

dla której wykonano specjalistyczny

przez mieszkańców i przedsiębiorców w związku z gospodarowaniem

dowe o długości 18m i nośności 50 ton. Gotowy

odpadami.

8

fundament. Będzie to urządzenie najaz-

„Prace budowlane na terenie inwestycji za-

do odbioru jest również kontener biurowy, któ-

awansowane są w 70%” – mówi Paweł Suszek,

ry będzie służył jako pomieszczenie wagowe.

członek zarządu Ekopak. – „Trwa przygotowania

Równocześnie powstaje podziemny zbiornik re-

pomieszczeń socjalnych. Tu postęp prac oceniam

tencyjny o pojemności 200 m3 na wody opadowe.

na ponad 80%. Na dwóch poziomach budynku,

Trwa również budowa ogrodzenia panelowego

w szatniach i sanitariatach znajdzie się miej-

wokół całego budynku. Za nami remont dachu,

sce dla minimum 200 osób. Będzie to 80 pra-

który został wzmocniony pod planowany montaż

cowników powstającego Centrum Recyklingu,

instalacji fotowoltaicznej. By zasilić zakład, ale

ale również pracownicy spółki KOM-EKO za-

też odebrać energię elektryczną z 1200 plano-

trudnieni w Zakładzie Oczyszczania, Zakładzie

wanych paneli we współpracy z Towarzystwem

Robót

Zaplecza

Inwestycyjnym Elektrownia Wschód S.A. prze-

Technicznego. Wewnątrz hali produkcyjnej za-

Drogowych

oraz

Zakładzie

budowywana jest znajdująca się w budynku sta-

kończono prace nad kanałami technologicznymi.

cja trafo.”
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KAROLINA BIENIEK

EKOLAND sponsorem
festynu na 45-lecie MPK

ekoAPP zawitała do Kraśnika

Ekoland Sp. z o. o. wsparło organizację w dniach 23-26 lipca 2021r. cyklu plenerowych imprez
pod nazwą „Czerwonym autobusem przez Kraśnik już 45 Lat – 45 lecie MPK w Kraśniku + II Parada

Firma Ekoland Sp. z o.o. wprowadziła na lokalny rynek nowo-

Klasyków Kraśnik”. Cześć główna wydarzenia zorganizowana nad zalewem kraśnickim przyciągnęła

czesną, bezpłatną aplikację ekoAPP, która została stworzona przez

blisko 2 000 mieszkańców Kraśnika i okolic. Dla uczestników przygotowano wiele atrakcji, m.in. wy-

grupę KOM-EKO, aby ułatwić mieszkańcom segregację odpadów

cieczkę „Śladami dawnych linii MPK”, zwiedzanie zajezdni, pokazy straży pożarnej i policji oraz wielki

oraz zarządzanie nimi.

piknik nad zalewem kraśnickim obejmujący wystawę zabytkowych autobusów i aut, wystawę zdjęć

- Chcemy w ten sposób pomóc mieszkańcom Kraśnika i gmi-

i pamiątek związanych z historią kraśnickie MPK, konkursy i animacje dla dzieci. Wydarzenie, które

ny Gościeradów w prowadzeniu skutecznej gospodarki odpadami

bardzo spodobało się kraśniczanom, być może znajdzie kontynuację w formie dorocznej parady za-

w domach i mieszkaniach. Zależy nam na podniesieniu świado-

bytkowych pojazdów.
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WIEŚCI Z KRAŚNIKA

mości dotyczącej właściwej segregacji odpadów, tak ważnej dla
ochrony środowiska naturalnego. Często jest tak, że chcemy segregować, lecz nie do końca wiemy, jak to zrobić. Stąd pomysł
aplikacji, która pomoże w codziennych wyborach w zakresie segregacji – mówi Wojciech Wojtaszek, prezes Ekoland Sp. z o.o.
Dzięki ekoAPP mieszkańcy nie tylko otrzymają niezbędną wiedzę dotyczącą segregacji odpadów. Jej zadaniem będzie również
przypominanie o terminach wywozu poszczególnych frakcji, co
znacznie ułatwi planowanie domowych obowiązków. Aplikacja
podpowie także, gdzie wyrzucić dany odpad oraz wskaże lokalizacje punktów selektywnego zbierania odpadów.

Wsparcie dla młodych sportowców
Firma Ekoland podpisała umowę sponsorską z występującym z klubem LKS Tęcza Kraśnik. Celem
udzielonego wsparcia, jest rozwój grup młodzieżowych. Obecnie w zajęciach prowadzonych przez
klub bierze udział ponad 90 adeptów piłki nożnej. Sponsoring udzielony klubowi pozwoli na zakup
sprzętu i strojów sportowych oraz finansowanie wyjazdów grup młodzieżowych, które od tego roku
będą występować w ligach wojewódzkich. Przez klub planowana jest również organizacja eventu
sportowego EKO CUP, podczas którego na boiskach będzie prowadzona rywalizacja sportowa, a poza
nim młodzież będzie miała możliwość dokształcenia się w tematyce recyclingu oraz dbania o środo-

FOTO: Za zgodą EKOLAND.

wisko naturalne.
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FOTO: Z archiwum LAOŚ.
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Z MYŚLĄ
O SYNERGII

Z Marcinem Godlewskim, Prezesem Zarządu
Lubelskiej Agencji Ochrony Środowiska rozmawiamy
o efektach wejścia firmy w struktury grupy KOM-EKO
oraz planach na przyszłość.
ADAM PRZYSTUPA

komunalnych dużo łatwiej tworzyć dla naszych

skupienia się stricte na tym, na czym znają się

klientów

najlepiej, czyli na produkcji. Gospodarowanie

zindywidualizowaną,

kompleksową

ofertę.
Jak postrzegasz sam proces akwizycji

LAOŚ - specjalistom w tym zakresie.
Traktujecie ten kielecki projekt jako

Mija rok od kiedy Lubelska Agencja

Efekty synergii są widoczne na wielu płaszczy-

Ochrony Środowiska weszła w struktury

znach. Fakt, iż KOM-EKO jest jednym ze znaczą-

To dość skomplikowane przedsięwzięcie, jak

grupy kapitałowej KOM-EKO. Jakie były po-

cych wytwórców paliwa alternatywnego w kraju,

zawsze, gdy łączą się dwa niezależne dotąd or-

Świadczyliśmy już takie usługi, m.in. dla WSK

wody tego kroku?

pozwala nam kierować doń do zagospodaro-

ganizmy gospodarcze. Początki były trudne.

PZL Świdnik, ale w nieco mniejszym zakresie.

wania część strumienia odpadów prze-

Wymagało to mocnego zaangażowania wszyst-

Kielce są dla nas aktualnie największym projek-

mysłowych. Równocześnie, jak już

kich pracowników firmy a w szczególności pra-

tem. Liczymy, że dzięki zdobytemu tam doświad-

wspominaliśmy, ten strumień od-

cowników biurowych. Bez ich pomocy byłoby to

czeniu będziemy mogli zdobywać kolejne rynki

padów wpływa na polepszenie

nierealne, nie bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy te-

i uruchamiać kolejne projekty.

Grupa KOM-EKO intensywnie szukała nowych rozwiązań w zakresie
pozyskania
odpadów

nowych

strumieni

polepszających

ja-

kość wytwarzanego przez nich

jakości produkowanego paliwa

raz. Za to im w tym miejscu dziękuję.

pilotaż?

Inne zamierzenia na przyszłość?

RDF.

rów-

Mówiliśmy o korzyściach wynikających

Planujemy na przełomie pierwszego i drugie-

uzupełnienia

nież w zakresie pozyskiwania

z bieżącej współpracy, a jak wyglądają pla-

go kwartału 2022r. uruchomić w Świdniku naszą

zagospodaro-

od klientów odpadów opa-

ny na przyszłość?

nową instalację przetwarzania odpadów budow-

wania odpadów niebezpiecz-

kowaniowych. Coraz głębsza

możliwość

swojej

oferty

nych. Najprostszym sposobem
było pozyskanie firmy takiej jak
nasza. Jesteśmy największą fir-

Współpracujemy

współpraca ma również miejsce na polu badań laboratoryjnych i usług doradczych w zakresie

FOTO: Redakcja

paliwa alternatywnego oraz
o

Aktualnie jesteśmy bardzo mocno skupieni na

lanych i poremontowych. Jesteśmy w fazie koń-

rozwoju w zakresie facility management, czyli

cowej, trwa montaż technologii. To pozwoli nam

usług kierowanych do przedsiębiorców, polega-

znacząco zwiększyć obsługiwany rynek odpadów

jących na całkowitym outsourcingu w firmach

budowlanych z Lublina i okolic. Docelowa, pla-

zagadnień związanych z gospodarką odpadami.

nowana przepustowość instalacji, do której bę-

padku planowanych i realizowanych inwe-

Widzimy w tym szansę rozwoju dla Lubelskiej

dziemy dochodzić etapami to 30 000 Mg/rok.

dla siebie konkurencją. Stąd Lubelska Agencja

stycji spółek naszej grupy. Nie bez znaczenia

Agencji Ochrony Środowiska, jak również dla

Myślimy również o rozwoju sfery usług dorad-

Ochrony Środowiska była w tym względzie na-

pozostaje również fakt, iż po połączeniu staliśmy

całej grupy KOM-EKO. Z dniem 1 październi-

czo-laboratoryjnych m.in. o badania odpadów

turalnym kandydatem do współpracy i akwizy-

się bardziej globalnym przedsiębiorcą. Ofertując

ka 2021r. uruchomiliśmy nowy projekt w po-

palnych (preRDf, RDR, paliw produkowanych na

cji. Tak też się stało. Poprzedni właściciele firmy

nasze usługi korzystamy z dużej rozpoznawalno-

staci obsługi zakładu NSK Bearings Polska S.A.

bazie odpadów niebezpiecznych). To wszystko

wspólnie zadecydowali o sprzedaży.

ści na rynku marki KOM-EKO. Tym samym, do-

w Kielcach. Zatrudniamy tam ponad 20 osób,

plany na przyszłość kreślone z myślą o współ-

datkowo uwiarygadniamy się jako partner han-

które będą się zajmowały całością gospodarki

pracy z innymi spółkami grupy na płaszczyźnie

dlowy wobec naszych klientów.

odpadami w tym przedsiębiorstwie. Ich zada-

synergii działań.

mą zbierającą odpady przemysłowe
w regionie, nigdy z KOM-EKO nie byliśmy

Z perspektyw czasu jak oceniasz tę
decyzję?
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i adaptacji spółki w grupie?

odpadami pozostawiają podmiotom takim jak

ochrony środowiska, choćby w przy-

Obiektywną odpowiedzią na to pytanie są wy-

Znaczącym wymiarem wzajemnej sy-

niem będzie obsługa wszystkich urządzeń zwią-

Sfera marzeń to…

niki finansowe spółki, które w 2020r. były najlep-

nergii jest konstruowanie wspólnych ofert

zane z gospodarowaniem odpadami, transport

… własna instalacja do przetwarzania od-

sze w historii. Złożyły się na to zarówno nasze

w ramach grupy.

odpadów z miejsc wytworzenia do miejsc cza-

padów

wewnętrzne działania organizacyjne w zakresie

To prawda. Łącząc doświadczenia Lubelskiej

sowego ich gromadzenia, a następnie ich od-

przemysłowych.

niebezpiecznych,

gospodarowania odpadami, koniunktura na ryn-

Agencji Ochrony Środowiska w zakresie gospo-

biór i przekazanie do zagospodarowania upraw-

ku, jaki i współpraca w ramach grupy KOM-EKO.

darowania odpadami przemysłowymi oraz KOM-

nionym podmiotom. Główną korzyścią dla firm,

Zdecydowanie, przynosi ona obopólne korzyści.

EKO na polu zbiórki i przetwarzania odpadów

które korzystają z takiej usługi, jest możliwość

a

w

szczególności

Dziękuję za rozmowę, życząc ich spełnienia w przyszłości.
Dziękuję.

13
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W ŚWIECIE
FANTASY

NASZE PASJE

O tym jak zamiłowanie do świata fantasy łączyć z dbałością
o środowisko rozmawiamy z Jakubem „Trash” Trepiakiem,
pracownikiem Zakładu Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO.

Czytaniu zawsze towa-

Jedni w wolnym czasie
łowią ryby, inni kolekcjo-

rzyszy chęć wcielenia się

nują różne przedmioty.

w bohaterów a nie po-

Twoja pasja jest zgoła

wierzchownego

inna.

nia fabuły?
Na powierzchowne czy-

Tworzę makiety. Przeważnie

tanie

z materiałów, które znajentuzjastą

net”. Stąd też praca w Zakładzie
Zagospodarowania Odpadów.

mi

kochałem tak jak pana Zagłobę.
Bo też w międzyczasie przyszedł
czas na zachwyt Sienkiewiczem. W pana

Skąd pomysł na tak nietypowe hobby?

Zagłobę wczułem się tak mocno, że złapałem się

Zawsze miałem wyobraźnię. Mam trzech bra-

na tym, iż mówię jak on.

ci. Jeszcze na etapie słuchania baśni zawsze
ciekawiło nas co było dalej. Na mnie, jako na
najstarszego, spadło wymyślanie kontynuacji

FOTO: Redakcja

szkoda

hatera książek fantasy nie po-

ru-

chów „zero waste”, „save pla-

książek

czasu. O dziwo żadnego bo-

dę wokół siebie, bo jestem
zapalonym

pozna-

Od lektury książek fantasy do budowania makiet droga jeszcze daleka…
Niekoniecznie.

Potem

przyszedł

czas

na

tych historii. Tak więc cała ta pasja zaczęła się

gry RPG m.in. z serii Warhhamer, Dungeons &

od opowiadań, od tego, że musiałem braciom

Dragons. Kto ich nie zna, może skojarzyć sceny

wymyślać zabawy. Potem przez lekturę ksią-

z współczesnych filmów, gdzie do stołu zasiada-

żek powoli wchodziłem w świat fantasy. Choć

ją faceci z pizzą, mają jakieś makiety i rzuca-

nim sięgnąłem po Tolkiena, na samym począt-

ją kośćmi. Przez długi czas byłem tzw. dungeon

ku była „Stara baśń”. Miałem wtedy osiem czy

masterem, czyli osobą odpowiedzialną za pro-

dziewięć lat. Trzeba przyznać, że Kraszewski ma

wadzenie sesji. Budowałem narrację, opowiada-

ciężkie pióro, akcja toczy się wolno, opisy są

łem co będzie się działo, do czego mają dążyć

bardzo obszerne, ale mimo to, kiedy sobie za-

bohaterowie, jakie ich spotkają przeciwności

cząłem wyobrażać, że to ja jestem tym posęp-

a każdy z graczy musiał sobie stworzyć swo-

nym, małomównym piastunem, wciągnęło mnie.

ją postać. Każdy grający, jeśli ma wyobraźnię,

Potem przyszedł serial „Wiedźmin”. Byłem pod

wnosi do gry coś nowego. Ma swój dowcip, swój

dużym wrażeniem tej historii. Wujek miał zbiór

pomysł na bohaterów. Jeden będzie chciałby być

opowiadań Sapkowskiego, które pochłonąłem.

zacnym paladynem, który ratuje wszystkie dzie-

Wreszcie w moje ręce trafił „Władca pierście-

wice, drugi zechce być najemnikiem, łotrzykiem.

ni” i „Silmarillion”. Kiedy poznałem te książki,

Przeciwnika kreujemy w wyobraźni. Tworzenie

stwierdziłem - fantasy forever.

postaci nie ogranicza się tylko do jej wyglądu

15
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Przystępując do budowy makiet mia-

przerwę robiony jest zapis, by było wiadomo na

łeś

czym stoimy, od czego zacząć przy kolejnej sesji.

modelarstwa?

Jaką rolę pełni makieta?

doświadczenie

w

innych

formach

Nie sklejałem wcześniej modeli statków czy

Myślę, że z makietą łatwiej zwizualizować

samolotów. W 2000r. mama kupiła mi pierwsze

graczom to, co się dzieje w czasie gry. Nie sia-

zestawy DeAgostini z „Władcy pierścieni”. To były

damy do stołu tylko z kartą wyobrażonej postaci.

pierwsze figurki, które malowałem. Były drogie,

Nie mówiąc już o tym, że dla tego, który two-

więc zebrałem tylko trzy, ale one zostawiły ślad

rzy makietę, jest to duża przyjemność. Makiety

zainteresowania. Próbowałem też tworzyć pierw-

tworzę od roku. Najczęstszym materiałem jest

sze makiety. Miałem do tego wyobraźnię. Później

styrodur, tektura, drewno, patyczki higieniczne,

zetknąłem się z gazetą „White Dwarf” poświęco-

wykałaczki, farbki. Użyteczne może być wszyst-

ną modelarstwu. Od roku poświęciłem się temu

ko co podpowie wyobraźnia. Ostatnio budując

w pełni, bo mam ku temu miejsce i czas.

makietę cywilnego schronu w klimacie science
-fiction wykorzystałem zdemontowany element

Makiety

muszą

zajmować

sporo

miejsca…

starej pralki. Kolega jest fanem fantastyki z serii

Makiety robię w segmentach, między któ-

Warhammer, więc na urodziny sprezentowałem

rymi umieszczam magnesy modelarskie. Kiedy

mu makietę. Bardzo się ucieszył. Makieta jest

potrzebuję makiety ściągam je z półki i łączę.

w skali 1:57, czyli figurki postaci mają około 3

W ten sposób wielkopowierzchniowe makiety

cm wysokości. Makieta wykonana jest w dużej

zajmują de facto mało miejsca. Moja najwięk-

czy określenia, czym ma się zajmować. Można

notuję swoje pomysły. Staram się, by miało to

części ze styroduru. Użyłem też korę, która wzią-

sza makieta to „przełęcz fauna”. Wszystko jest

wymyśleć cały jej świat. Często zdarzało się,

ręce i nogi, by stworzyć ten swój świat od pod-

łem od babci z ogródka, a po pomalowaniu imi-

zrobione ze styroduru i kory drzewnej. Taraban,

że koledzy wymyślali ogólny zarys postaci a ja

staw, z mitologią, z kulturą, religią.

tuje skały. Sam bunkier jest zrobiony z 5 litrowe-

czyli bęben alarmowy zrobiony jest z wieczka po

go baniaka na wodę.

tabletkach musujących. Skóra na bębnie wyko-

dawałem się namówić, by zapisując wiele stron
kreować ich historię. I tak grając w gry w 2008
roku wpadłem na pomysł, żeby stworzyć własny świat i opisać go w książce. Kiedy zacząłem
pisać, stwierdziłem, że zabiorę się poważnie za
makiety. Nie tylko, by używać ich podczas gry,
ale również, by odtwarzać w nich napisane sceny.

W głowie jest myśl by kiedyś to wydać,
upublicznić?

Przygotowanie takiej makiety musi być
czasochłonne…

Oczywiście.
Wróćmy do gier RPG. Przygotowanie do

Najdłużej trwa jej zaplanowanie, określenie

gry musi trochę trwać?
Nim zwołamy się na sesję mijają dwa lub trzy
miesiące.
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przy stole z pizzą i chipsami. Gdy zarządzamy

nana jest z papieru toaletowego namoczonego
w kleju introligatorskim, który zmienia wtedy
swoją fakturę.

tego, co się będzie na niej działo, jakie będą jej

Ciekawe jest to, o czym mówiliśmy na

charakterystyczne elementy. Podczas pracy przy

początku, że tworzenie tych makiet ma

makiecie trzeba mieć stoicką cierpliwość. Jej

również wymiar ekologiczny.

Zatrzymajmy się na chwilę przy książce…

Ile trwa sama gra?

brak może zgubić. Nauczyłem się wielokrotnie na

Takie mam poglądy. Szanuję ziemię, zgadzam

Dużo czytałem i w jednym, czy drugim przy-

Ostatnio graliśmy blisko rok, przy czym jedna

nieudanych projektach, bo takich też było sporo,

się z powiedzeniem Indian amerykańskich, że

padku nie podobało mi się, w jakim kierunku

sesja, a jest ich wiele, zajmowała do 10 godzin

że pośpiech to zły doradca.

gdybyśmy potrafili żyć w zgodzie z ziemią, to do

poprowadzono losy bohaterów. Zacząłem więc

dziś moglibyśmy pić wodę prosto z rzeki. Jestem

klecić swoją historię. Pierwsza książka powstała

też zagorzałym przeciwnikiem nadmiernego kon-

w 2008 roku. Jest już w zasadzie skończona, ale

sumpcjonizmu. Staram się żyć w zgodzie z na-

musze sporo jeszcze nad nią popracować. Bo też

turą o tyle, o ile to możliwe. Budując makiety

zacząłem sobie zadawać pytanie, co było przed

pomyślałem: czemu miałbym sięgać po typowe

wydarzeniami, które opisałem. Gdy wymyśli-

materiały modelarskie i dodatkowo obciążać śro-

łem, co było przed, pytałem sam siebie, co było

dowisko, skoro wokół siebie mam więcej surow-

jeszcze wcześniej i tak pojawił się pomysł dzie-

ców niż bym potrzebował. Jak widać można je

więcioczęściowej sagi w świecie fantasy. Akcja

wykorzystać a efekt jest taki sam, a czasem na-

trzech pierwszych części dziać się będzie w sta-

wet lepszy, niż przy użyciu materiałów zakupio-

rożytności, trzech kolejnych w średniowieczu,

nych w sklepie. Tak narodził się mój modelarski

zaś w ostatnich trzech mój świat planuję przed-

styl „zero waste”.

sząc „Ogniem i mieczem”. Dużo czerpię z lektury
Sienkiewicza, bo tak jak on, nie pisze nikt inny.

16

Inspiruję się rzecz jasna również Tolkienem,
Sapkowskim, czy Howardem twórcą „Conana”.
Mam kilkanaście zapisanych zeszytów, w których

FOTO: Redakcja

stawić podobnie jak widział go Sienkiewicz pi-
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Kształcenie w poziomie – rozwój zainteresowań dzięki indywidulanej aktywności człowieka, poprzez poznawanie różnych dziedzin życia,
nauki, kultury niezależnie od studiów pionowych.
Kształcenie w głąb jest natomiast związane
z wysoką motywacją do uczenia się i oznacza samorozwój na różnych płaszczyznach – zarówno
zawodowych, osobistych oraz tych związanych
ze sposobem spędzania wolnego czasu.
Idea edukacji całożyciowej jest w pełni realizowana tylko wówczas, gdy jesteśmy aktywni we wszystkich trzech opisywanych wyżej
płaszczyznach.
W dzisiejszej zmiennej rzeczywistości nauka

FOTO: Adobe Stock.

przez całe życie to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji. Daleko idąca robotyzacja
i automatyzacja procesów, wymaga od społeczeństwa sporej elastyczności. Stąd tak ważne
jest uczenie się nowych rzeczy, rozwój osobisty
w pracy i w domu.
Raport „Future of skills. Employment in 2030”,
stworzony przez grupę naukowców H. Bakhshi,
J. M Dowing, M. A Osborne i P. Schneirer, prezen-

Nauka przez całe życie

tuje listę kompetencji przyszłości. Najważniejsze
z nich to:
1. Sense-making – zdolność do znajdowania głębszego sensu danego zagadnienia oraz
dostrzegania istotnych kwestii na wielu płaszczyznach społecznych.

MAŁGORZATA POŁOK

2. Social intelligence – inaczej inteligencja
społeczna, która zapewnia dobrą komunikację
i odznacza się zdolnością empatycznego podejścia do drugiego człowieka.

Coraz szybciej zmieniające się otoczenie wy-

kształcą silnych liderów, inwestują w rozwój pra-

3. Cross-cultural competency – umiejętna

maga od nas coraz intensywniejszego adaptowa-

cowników i mają niską rotację, ponieważ odpo-

współpraca w środowisku skupiającym przedsta-

nia się do zmian. To wymaga od nas ciągłej na-

wiednio zarządzają talentami.

wicieli wielu kultur.

Małgorzata Połok

uki, niezależnie od wieku. Idea uczenia się przez

Co ciekawe koncepcja Lifelong Learning ma

Jak wskazują wyniki tego oraz wielu innych

całe życie określana jako Lifelong Learning,

odległą historię. Za jej prekursorów uznaje się

raportów, coraz bardziej cenione stają się kom-

właśnie nas do tego zaprasza.

starożytnych

Konfucjusza,

petencje miękkie, do których należą m.in.:

Ukończyła Szkołę Trenerów IBD Business School oraz

filozofów,

m.in.:

Dyplomowany

coach

oraz

trener

biznesu.

Tradycyjne podejście polegające na wykształ-

Sokratesa, Platona i Senekę, którzy już wiele lat

umiejętność zarządzania czasem, komunikatyw-

Szkołę Coachów Akademii SETT. Posiada tytuł MBA

ceniu człowieka w toku edukacji formalnej, po-

temu formułowali postulaty stałego uczenia się

ność, asertywność, samodzielność czy empatia.

z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

przez szkoły i ukończenie studiów, a następnie

i rozwoju. Dzisiaj promują ją największe organi-

Kompetencje te znacznie ułatwiają

funkcjono-

Posiada ponad 22 lata doświadczenia zawodowego,

okazyjne dokształcanie poprzez studia pody-

zacje międzynarodowe, takie jak UNESCO, Rada

wanie w tak zmiennej rzeczywistości, ale przede

z czego ponad 10 lat w zakresie prowadzenia szkoleń,

plomowe i szkolenia, nie nadąża za zmianami

Europy, Komisja Europejska i OECD.

wszystkim pomagają prowadzić satysfakcjonuję

warsztatów rozwojowych i rekrutacji oraz 12 lat jako

życie zawodowe oraz osobiste.

menadżer. Od ponad 2 lat prowadzi profesjonalne sesje

w świecie i wymogami stawianymi współczesnym pracownikom.
Trudno nie zauważyć, że wiedza i umiejętności szybko się dezaktualizują z powodu szybkiego postępu.
Z raportu Boston Consulting Group (BCG)
wynika, że firmy które mają najlepsze wyniki

Na uwagę zasługują również sformułowane
przez R.J. Kidda trzy wymiary Lifelong learning:

coachingowe. Jest praktykiem w dziedzinie marketin-

kształcenie w pionie, w poziomie i w głąb.

gu, PR i sprzedaży. Pełna pomysłów i otwarta na ludzi.

Kształcenie w pionie obejmuje kolejne

Inspiruje i sama wciąż poszukuje inspiracji.

szczeble edukacji formalnej (od żłobka/ przed-

Prywatnie żona i mama trójki dzieci. Kocha ludzi,

szkola poprzez szkołę, studia, kształcenie pody-

naturę i podróżowanie. Nieustannie wspiera innych

plomowe, MBA itd.).

w ich działaniach.
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Powtórka z segregacji
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EKOPORADY ADAM PRZYSTUPA

Jesień i początek roku szkolnego do dobra pora by przypomnieć sobie podstawowe zasady postępowania z odpadami w naszych domach:
•

To my decydujemy co jest i co stanie się odpadem. Przed wyrzuceniem czegokolwiek powinniśmy zastanowić się, czy niepotrzebnych rzeczy nie możemy jeszcze wykorzystać lub oddać
w miejsce, gdzie służyć będą komuś potrzebującemu.

•

Właściwa segregacja odpadów jest koniecznym warunkiem ich efektywnego wykorzystania
w procesach recyklingu. Odpady zmieszane w większości są stracone dla recyklingu.

•

Wyrzucając opakowanie po produktach spożywczych należy je opróżnić, ale nie musimy
go myć – nadmierne zużycie wody jest szkodliwe dla środowiska.

•

Wyrzucając śmieci zmniejszajmy ich objętość. Dzięki temu zarówno w naszych koszach, jak
i w pojemnikach, naszych odpadów zmieści się znacznie więcej.

20

Zainteresowanych stałym dostępem do wiedzy o segregacji odpadów zachęcamy do pobrania
darmowej aplikacji ekoAPP.

www.ekoapp.com.pl
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Zaginiony gatunek
odnaleziony po 172 latach

Wśród roślin też
zdarzają się albinosy!

Nie wierzcie, że wszystko już zostało odkryte. W lutym tego roku ogłoszono odnalezienie niezwykle rzadkiego gatunku ptaka, którego ostatni raz zaobserwowano ponad 170 lat temu. Kusotymalek czarnobrewy (Malacocincla perspicillata) znany

Albinizm to dziedziczny brak lub niedobór barwnika w skórze, wło-

był w istocie z jednego okazu schwytanego przez niemieckiego przyrodnika

sach i tęczówce oka. Albinosi mają bardzo jasną skórę, białe włosy,

i geologa Carla Schwanera, który w połowie XIX stulecia eksplorował wy-

rzęsy i brwi. Ową przypadłość wywołuje genetycznie uwarunkowany brak

spy Azji Południowo-Wschodniej. Na podstawie wypchanego okazu opisał

w organizmie enzymu tyrozynazy przekształcającego prekursor melaniny

go bratanek Napoleona, słynny zoolog i ornitolog Karol Lucjan Bonaparte.

w barwnik melaninę. Albinizm zwykliśmy kojarzyć z ludźmi i niektórymi gatun-

Ponownego odkrycia zaginionego gatunku dokonało dwóch mieszkańców

kami zwierząt. Okazuje się jednak, że albinosy zdarzają się również w świecie roślin.

Indonezji, którzy podczas wyprawy do tropikalnego lasu dostrzegło niezna-

Mają biały lub różowawy kolor liści i łodyg. Ponieważ brakującym pigmentem jest chlorofil, roślina nie

nego im rdzawo-szarego ptaka o intensywnie czerwonych oczach. Wiedzeni

ma możliwości wytworzenia pożywienia potrzebnego do przetrwania i wzrostu. Sadzonki albinosów

ciekawością jego zdjęcia przesłali do identyfikacji ornitologom. W czasie le-

żyją więc zwykle około tygodnia, ale odrosty korzeni albinosów mają tendencję do nieco dłuższej

śnych spacerów, miejmy więc oczy szeroko otwarte!

żywotności pobierając pokarm z rośliny rodzicielskiej. Albinizm roślin, choć zgubny dla nich samych

Źródło: www.orientalbirdclub.org

okazuje się użyteczny dla naukowców badających ich genetykę. Wywołujące go geny wykorzystuje
FOTO: Wikimedia. CC.

Termity pomogą w utylizacji
podkładów kolejowych?
Zapędziwszy się w postępach postępu coraz częściej przychodzi nam szukać ratunku w naturze. Szukając sposobu na zagospodarowanie toksycznych
odpadów drewnianych zespół chińskich i egipskich naukowców sięgnął po

Źródło: www.gi.alaska.edu

Ciepło?
Sto lat temu było ciepło…
Po wyjątkowo zimnym maju rok 2021 zgotował nam wyjątkowo upalny

lają termitom na skuteczne trawienie składników drewna. Stworzoną przez

ną przy rekordzie temperatury, który odnotowano na ziemiach leżących

naukowców kompozycję bakterii o symbolu CTB-4 (złożony z gatunków:

dziś w granicach Polski równo 100 lat temu. Dokładnie 29 lipca 1921r.

Burkholderia sp., Xanthomonas sp., Shewanella sp., Pseudomonas mosselii)

o godz. 13:48 temperatura zmierzona na terenie Królewskiego Instytutu

użyto w procesie fermentacji beztlenowej odpadów trocin brzozowych oraz

Pomologicznego w Prószkowie koło Opola wyniosła 40,2°C. Wtedy były

odpadów drewnianych zaimpregnowanych toksycznym i rakotwórczym kreo-

to tereny należące do Niemiec. 29 lipca 2021 roku o godzinie 13:48,

zytem. Tak jak się spodziewano uzyskano wysoki stopień redukcji składników

w setną rocznicę odnotowania historycznego rekordu ciepła, na terenie

drewna (w przypadku celulozy na poziomie 76,8%, hemicelulozy – 52,5%),

Pomologii uroczyście uruchomiono nową automatyczną stację meteoro-

gronian i aldehyd octowy. Spadek toksyczności tych odpadów o około 90%
daje nadzieję na wykorzystanie konsorcjum bakterii CTB-4 w bioremediacji
i produkcji biopaliw.
Źródło: www.sciencedirect.com

FOTO: Adobe Stock.

lipiec. Okazuje się jednak, iż przeszło trzydziestostopniowe upały bled-

metabolitami po degradacji kreozytu były: kwas octowy, bursztynian, piro-

22

się jako markery do badania tempa i wzorców rozprzestrzeniania się nasion tych roślin.

bakterie bytujące we florze jelitowej termitów. Te mikroorganizmy pozwa-

ale również wysoką skuteczność w usuwaniu naftalenu i fenolu. Głównymi
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logiczną Uniwersytetu Opolskiego.
Źródło: www.twojapogoda.pl
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Anna Cwener, Marta Sapko - Ogród Botaniczny UMCS

w liściach, ale także w owocach i innych czę-

mierze wykorzystujące do asymilacji fikobiliny,

ściach roślin np. korzeniach marchwi. Absorbują

barwniki przystosowane do absorbcji światła

one niebieskie i fioletowe zakresy fal świetlnych,

zielonego. Podobne zmiany proporcji barwników

a uzyskaną energię przekazują chlorofilom.

można zaobserwować u roślin lądowych, nawet

Oprócz tego dzięki zdolnościom do wiązania re-

tych uprawianych w doniczkach. Na przykład

aktywnych postaci tlenu chronią komórki roślin

liście guzmanii rosnącej w cieniu mają zielony

Dlaczego liście są zielone? Odpowiedź wydaje

korzysta z długości fal postrzeganych przez nas

przed uszkodzeniami wywołanymi przez wolne

kolor, a gdy wystawimy je na słońce liście czer-

się banalnie prosta: bo zawierają zielony barw-

jako zielone. Czyli zawarty w liściach chlorofil

rodniki (działania antyoksydacyjne). Ksantofile

wienieją. Podobnie na liściach niektórych odmian

nik - chlorofil. Ale czy chlorofil jest naprawdę

szerokiego spektrum światła białego wychwytuje

to również grupa barwników, przeważnie o bar-

pelargonii wystawionych na słoneczne stanowi-

zielony?

światło niebieskie i czerwone, a odbija światło

wie żółtej, które podobnie jak karoteny poma-

ska pojawia się czerwony rysunek. Zjawisko to

W wielkim uproszczeniu można napisać, że

zielone. Dlatego liście postrzegamy jako zielone.

gają w procesie fotosyntezy oraz pełnią funkcje

potwierdza „ochronną” rolę pomarańczowych

to co nasze zmysły postrzegają jako tzw. świa-

Ale liście mogą mieć rożne odcienie zieleni,

przeciwutleniaczy. Fikobiliny absorbują światło

karotenów, których ilość zwiększa się w liściach

tło białe to wycinek”/fragment promieniowania

mogą być niebieskozielone, srebrzyste, czerwo-

zielone, żółte, pomarańczowe i czerwone, czy-

”narażonych” na nadmierne dostawy energii

słonczego (elektomagnetycznego) o długości fal

ne albo w ogóle kilkukolorowe, poza tym mogą

li część zakresu długości fal nie absorbowaną

słonecznej.

przez nasz narząd wzroku długości fal jest dość

Odcienie zieleni mogą być powodowa-

przez chlorofile. Fikobiliny mogą mieć barwę
niebieską, czerwoną, pomarańczowa

szeroki (390 nm) i jak się okazuje można go

ne albo różnym składem, a raczej kom-

lub purpurowo fioletową.

w zakresie 380-770 nm. Zakres postrzeganych

zmieniać barwy w ciągu swojego życia.

pozycją

podzielić na węższe zakresy, które widzimy

barwników

asymilacyjnych

jako poszczególne kolo-

albo pokryciem liścia. Liście niektó-

ry, a mówiąc bardziej

rych roślin, zwłaszcza tych rosnących

fachowo – barwy pro-

w pełnym słońcu mogą

ste. Barwy proste otrzy-

być pokryte włoska-

mujemy poprzez rozsz-

mi (kutnerem), które mają za zadanie

czepienie światła białego

chronić roślinę przed

np. w kropli deszczu i ob-

utratą

serwujemy w tęczy. Czyli promieniowanie

Warstwa

wydają się siwe lub srebrzyste. Mogą być pokryte grub-

380-430 nm postrzegamy jako

szą warstwą kutykuli (taki

barwę fioletową, promieniowanie

wody.

włosków sprawia, że liście

elektromagnetyczne

o długości fali w przybliżeniu

„nabłonek” roślin) lub kutykulą

elektromagnetyczne
po-

o większej zawartości substancji woskowych,

strzegamy jako barwę indygo, promieniowanie

co nadaje liściom barwę niebieskozieloną.

o długości fali ~ 450-490 nm postrzegamy jako

Sama zieleń liści, bez względu na to czym są

o długości fali ~430-450 nm

Rodzaj występujących barwników
i ich proporcje zależą między innymi od warunków świetlnych
w jakich rośnie roślina. Najłatwiej
zobrazować to na przykładzie glonów. W głębokich zbiornikach
wodnych, rośliny tworzą strefy
analogiczne do pięter roślinnych
w górach. W płytkich wodach przeważają zielenice, na większych głębokościach rosną brunatnice (glony
o brunatnych barwach, jak sama nazwa
wskazuje), a następnie czerwonofioletowe, krzaczaste glony zwane krasnorostami.
Zielenice jako główny barwnik asymilacyjny
wykorzystują chlorofile, brunatnice w większym stopniu korzystają z żółtopomarańczowych karotenów i ksantofili, krasnorosty

Proporcje i udział poszczególnych barwników
fotosyntetyzujących zmieniają się także w zależności od ”etapu życia” liścia.
Kiedy liście drzew osiągną górną granicę swego wieku dokonują się w nich pewne zmiany
anatomiczne i biochemiczne.
W ciągu całego roku rośliny macierzyste „inwestują” we
wzrost i rozwój liści rozmaite materiały, więc zanim potraktują je jako zbędny rekwizyt, zabezpieczają i wyprowadzają
z liści wszystkie substancje nadające
się do wykorzystania. Jednym ze szczególnie ważnych składników jest chlorofil.
Kiedy podczas niedoboru światła fotosynteza
zaczyna nie kompensować strat powstających
podczas oddychania, proces ten zostaje wstrzymany. Chlorofil ulega rozkładowi i jak wiele

barwę niebieską, promieniowanie o długości fali

okryte, wynika jednak z kompozycji barw-

~ 490-570 nm postrzegamy jako barwę zieloną,

ników asymilacyjnych. Przede wszystkim sam

do asymilacji wykorzystują niebieskie i czerwo-

związków, w tym woda, która w zimowej postaci
staje się nieprzyswajalna czy substancje odżyw-

promieniowanie o długości fali ~ 570-590 nm

chlorofil to nie jest jeden związek chemiczny

ne fikobiliny (niebieską fikocyjaninę i czerwo-

cze, zostaje z liści wycofany. W liściach pozostaje

postrzegamy jako barwę żółtą, promieniowanie

i grupa związków chemicznych. Najczęściej wy-

ną fikoerytrynę). Wynika to z zakresu długości

zaś tylko to, czego roślina nie może już wykorzy-

o długości fali ~ 590-630 nm postrzegamy jako

różnia się i najpowszechniej występują dwa ro-

fal świetlnych, jakie docierają na poszczególne

stać, między innymi barwniki: żółte ksantofile,

barwę pomarańczową i w końcu promieniowanie

dzaje chlorofilu: chlorofil a i chlorofil b, które,

głębokości. W wodach płytkich skład spektrum

pomarańczowe karoteny i czerwone antocyjany.

elektromagnetyczne o długości fali ~ 630-770

co istotne dla barwy liścia, różnią się zakresem

świetlnego jest podobny do tego co na lądzie,

Ich niestała ilość i przewaga jednych na drugimi

nm postrzegamy jako barwę od czerwonej do

absorbowanych długości fal. Chlorofil a najsilniej

stąd i proporcje barwników fotosyntetyzujących

decyduje o zmienności kolorów jesiennych liści.

absorbuje fale o długości 660 nm oraz 430 nm

i kolor roślin podobny do tych rosnących na lą-

Należy jednak pamiętać, że w okresie wegetacji

purpurowej.
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Wody głębokie zajmują krasnorosty w dużej

I wracamy do naszych zielonych liści. Chlorofil

i jest niebieskozielony, chlorofil b absorbuje fale

dzie. Na większych głębokościach spektrum dłu-

barwniki te również występują w liściach, jednak

to organiczny związek chemiczny mający zdol-

długości 640 nm oraz 455 nm i jest żółtozielony.

gości fal świetlnych zmienia się (wpływa na to

chlorofil jest na tyle dominujący, że skrywa inne

ność do wychwytywania energii słonecznej,

Proporcje miedzy tymi chlorofilami wpływają na

wiele czynników). Zmniejsza się udział fal czer-

barwy aż do jesieni.

która następnie jest przetwarzana i magazyno-

barwę liści. Ponadto w roślinach występują inne

wonych, głębiej docierają fale niebieskie, a naj-

wana w związkach chemicznych. Chlorofil najin-

barwnik fotosyntetyzujące. Najczęściej są to

głębiej zielone. Średnie głębokości zajmują więc

tensywniej pochłania światło o długości fal po-

karoteny, ksantofile i występujące u niektórych

brunatnice zawierające najlepiej przystosowane

strzeganych jako niebieskie i czerwone, najmniej

glonów fikobiliny.

do absorpcji fal niebieskich karoteny i ksantofile.

Karoteny przeważnie mają
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Dlaczego liście są zielone?

barwę pomarańczowożółtą, występują nie tylko

Podsumowując kolor liści zależy od wielu
czynników i a ich zieleń „nie jedną ma twarz”.
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FOTO: Adobe Stock.

Igły – kłujący problem
w odpadach komunalnych
Najgorszym z wariantów jest wyrzucanie zużytych igieł do worków
na odpady zmieszane...

C
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rękawic antyprzekłuciowych. Dlatego też bezpie-

nieświadomego przekazywania zakażenia innym

czeństwo pracowników komunalnych jest niero-

osobom z najbliższego otoczenia.

zerwalnie związane z koniecznością podnoszenia

Znając problem, z jakim boryka się branża

świadomości społeczeństwa w zakresie właści-

komunalna i jej pracownicy, prosimy mieszkań-

wej segregacji. Jest to główna drogą, dzięki któ-

ców o pomoc w zapewnieniu ich bezpieczeństwa,

rej możemy ograniczyć ryzyko kontaktu ładowa-

na które duży wpływ ma każdy segregujący od-

czy oraz sortowaczy z materiałem potencjalnie

pady. Zachęcamy i apelujemy, aby nie wyrzucać

zakaźnym znajdującym się w igłach oraz strzy-

zużytych igieł od strzykawek do pojemników na

kawkach wyrzucanych do worków z odpadami

odpady. Brak odpadów medycznych w workach

komunalnymi.

i pojemnikach komunalnych to realny brak za-

Skutki niewłaściwego postępowania z tego

grożenia oraz kolosalna poprawa bezpieczeń-

typu odpadami objawiają się zazwyczaj w cza-

stwa pozwalająca uniknąć narażenia na zakłucie

sie, gdy dochodzi do zakłucia czy zranienia pra-

pracowników igłami podczas odbierania, opróż-

cownika. W przypadku ładowaczy zdarza się to

niania pojemników z odpadami i późniejszej ich

zazwyczaj podczas chwytania i przenoszenia

segregacji.

worków, u sortowaczy podczas segregacji od-

W jaki sposób można pomóc? W każdym mie-

padów. Pracownicy odbierający odpady najczę-

ście funkcjonują jednostki PSZOK, czyli Punkty

ściej doznają zakłuć przy chwytaniu worków

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych bę-

- w okolicach kończyn górnych oraz przy prze-

dące miejscami, gdzie można przekazać odpady,

noszeniu worków – w obrębie kończyn dolnych.

które nie mogą być wyrzucane do kontenerów

Osoby uczestniczące w procesie sortowania do-

zbiórki selektywnej. Są to między innymi odpady

świadczają zazwyczaj zranień dłoni. Zakłucie igłą

remontowe, budowlane i niebezpieczne. Ustawa

nieznanego pochodzenia niesie ze sobą ryzyko

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

zarażenia/zainfekowania chorobami zakaźnymi,

art. 3 ust. 2 pkt. 6 określa, iż PSZOK ma obowią-

takimi jak: wirusowe zapalenia wątroby typu B

zek przyjmowania: „odpadów niekwalifikujących

i C, HIV/AIDS, a tragiczne następstwa zdarzeń

się do odpadów medycznych powstałych w go-

mogą ujawnić się dopiero po dłuższym czasie.

spodarstwie domowym w wyniku przyjmowania

Z uwagi na brak konkretnych regulacji prawnych

produktów leczniczych w formie iniekcji i prowa-

wskazujących zasady postępowania w przypad-

dzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,

ku zakłucia pracowników branży komunalnej,

w szczególności igieł i strzykawek”.

skala chorób związanych z tym zagrożeniem nie

Zatem, co jeszcze można wrzucić do pojem-

jest szczegółowo znana. Każda firma chcąc za-

nika na odpady medyczne? – testy paskowe do

zytelniku, czy zastanawiałeś się kiedyś

podlegają restrykcyjnym przepisom dotyczącym

bezpieczyć swoich pracowników robi to na swój

pomiaru poziomu substancji we krwi, lancety,

nad tym, co dzieje się z Twoimi odpa-

ich przechowywania oraz utylizacji. Zaś te sto-

sposób, wprowadzając np. instrukcje po ekspo-

nakłuwacze do glukometru oraz inne odpady

dami po tym, jak wyrzucisz worek do pojem-

sowane przez mieszkańców, którzy samodzielnie

zycji zawodowej na krew bądź inny potencjalnie

medyczne pochodzące z domowej iniekcji. Aby

nika przed domem? A może kiedyś przeszło Ci

wykonują iniekcję w domach, są zaliczane do od-

infekcyjny materiał biologiczny na wzór proce-

oddać odpady medyczne powstałe w gospo-

przez myśl, że przez niewłaściwą segregację lub

padów komunalnych, choć stanowią równie duże

dur funkcjonujących w placówkach medycznych.

darstwie domowym wystarczy zaopatrzyć się

jej brak możesz kogoś skrzywdzić? – Zapewne

zagrożenie. Praca osób bezpośrednio zaangażo-

Problemów na drodze do bezpieczeństwa pra-

w specjalny pojemnik z twardego plastiku (koszt

nie, bo w jaki sposób? Tymczasem, okazuje się,

wanych w zbieranie, transport oraz procesy prze-

cowników jest kilka. Pierwszym jest wspomnia-

ok. 2 zł) a po jego zapełnieniu dostarczyć do

że Mieszkańcy nie zdają sobie do końca spra-

twarzania odpadów przy potencjalnej obecności

ne niewłaściwe gromadzenie odpadów a naj-

PSZOK-u przy ul. Głuskiej 6 w Lublinie, czyn-

wy z tego, że wytworzony odpad w ich gospo-

zużytych igieł do iniekcji, naraża ich na zakaże-

gorszym z wariantów jest wyrzucanie zużytych

nego w dni robocze, od poniedziałku do piątku

darstwach domowych, który zostaje wyrzucony

nie pomimo używania środków ochrony osobistej

igieł do worków na odpady zmieszane. Jednak to

w godzinach od 10:00 do 18:00. Punkt przyjmu-

w worku do kontenera dopiero rozpoczyna swoją

w postaci rękawic, które jak wiadomo nie chro-

nie jedyna trudność do pokonania, gdyż nawet

je odpady dostarczone przez wszystkich właści-

drogę.

nią w 100 % przed zakłuciem. W gruncie rzeczy,

mieszkańcy, którzy są chętni dokonywać segre-

cieli nieruchomości z terenu Lublina, niezależnie

Tam, gdzie przeciętnemu obywatelowi wydaje

na rynku nie ma takich środków ochrony indy-

gacji odpadów medycznych powstających w go-

od sektora, w jakim położona jest nieruchomość.

się, że pozbył się problemu, on dopiero się zaczy-

widualnej – rękawic gwarantujących absolutnie

spodarstwach domowych borykają się z póź-

Pojemnik można oddać bezpłatnie a koszty za-

na, ale dotyczy pracowników służb komunalnych.

bezpieczną pracę osobom związanym zawodowo

niejszymi przeszkodami ich odbioru. Nie wiedzą

gospodarowania są pokrywane z opłat uiszcza-

Igły oraz strzykawki, które są stosowane w szpi-

z odbiorem, przewożeniem, utylizacją i segrega-

też, które placówki dokonują utylizacji odpadów

nych do Miasta za zagospodarowanie odpadów

talach bądź gabinetach stomatologicznych, za-

cją odpadów. Dodatkowo, konieczność zachowa-

tego typu. Inną trudnością jest nie zgłaszanie

komunalnych.

biegowych są traktowane jako odpady medycz-

nia swoboda ruchu dłoni pracownika ogranicza

przez pracowników faktu zakłucia, co może pro-

ne, a z uwagi na prawdopodobieństwo zakażenia

w wielu przypadkach możliwości użycia twardych

wadzić do rozwoju choroby i stwarzać ryzyko

Wspólnie dbajmy o bezpieczeństwo!
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Każdy z nas codziennie oddziałuje na otacza-

Wskaźnik ten może zostać obliczony dla pod-

jące nas środowisko, żeby żyć musimy spożywać

stawowych produktów takich jak ubranie, żyw-

jest przede wszystkim z zużyciem wody

Zmieniajmy nawyki i zachowania na bardziej

w przemyśle lub przetwórstwie, ale tak-

prośrodowiskowe. Możemy zacząć od prostych

pokarm, dbać o higienę, korzystać ze środków

ność, opakowania, ale również zaawansowanych

transportu przy przemieszczaniu się do pracy lub

procesów technologicznych. Ślad węglowy pro-

że jest to nasze indywidualne korzystanie

czynności takich jak branie prysznica zamiast ką-

z wody.

pieli w wannie, zakręcanie wody podczas mycia

odbywaniu podróży w czasie urlopu. Nasza dieta

duktu obejmuje emisje spowodowane wydoby-

może składać się z różnych proporcji pokarmu

ciem surowców, z których został wytworzony,

szary ślad wodny, który określa objętość

zębów, pranie większej liczby ubrań w jednym

wody koniecznej do rozcieńczenia zanie-

roślinnego do zwierzęcego, jadąc do pracy mo-

cyklu. Wybierajmy zbiorowe środki transportu,

związane z produkcją, użytkowaniem oraz skła-

czyszczeń powstałych w procesie produk-

zrezygnujmy z samochodu na rzecz roweru czy

żemy korzystać z transportu indywidualnego lub

dowaniem bądź przetwarzaniem odpadowego

cji przynajmniej do poziomu obowiązują-

hulajnogi. Jeżeli nie jesteśmy w stanie zrezygno-

zbiorowego. Jak ocenić wpływ naszej aktywności

surowca. Możemy również wyliczyć ślad węglowy

cych standardów jakości.

wać z mięsa to chociaż starajmy się nie marno-

i indywidualnych wyborów stylu życia na środo-

dla obiektu, w którym mieszkamy oraz pensjona-

Ilość zużywanej wody na świecie jest bardzo

wać żywności. Dzięki temu oszczędzimy dużo

wisko? I jak zmierzyć to oddziaływanie?

tu w którym wypoczywamy. Komisja Europejska

zróżnicowana i zależy od stopnia rozwoju danego

energii niezbędnej do jej wyprodukowania i ogra-

FOTO: Autor.
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Nasze
ślady
ekologiczne
•

Do tego służą nam różne wskaźniki m.in.

założyła, aby Europa stała się do 2050 r. neu-

kraju czy dostępności do zasobów wody. W kra-

niczymy masę powstających odpadów opakowa-

szczegółowe analizy cyklu życia produktów lub

tralna dla klimatu. W ciągu tych najbliższych

jach bardziej uprzemysłowionych i rozwiniętych

niowych. Mała zmiana na naszym obiadowym ta-

tzw. ślady ekologiczne. Najbardziej znane są

30 lat będziemy zmuszeni ograniczyć swój ślad

(kraje północy) zużycie wody (ślady wodne)

lerzu może stać się dużą ulgą dla naszej planety.

wskaźniki śladu węglowego i śladu wodnego.

węglowy, bo ograniczenie emisji gazów cieplar-

w przeliczeniu na produkt jest większe niż

A może pójdźmy dalej i przestańmy kosić traw-

nianych to jedyne skuteczne rozwiązanie w celu

w krajach południa. Średnie zużycie wody przez

niki 15 razy w roku, prasować ciągle ubrania,

powstrzymania zmian klimatycznych.

Amerykanina wynosi ponad 300 litrów na dobę,

spędzać po kilka i więcej godzin przed ekranami

Polaka ok. 100-120 litrów, natomiast mieszkań-

komputerów, smartfonów i telewizorów.

Przyjrzyjmy się pierwszemu z nich. Ślad węglowy (Carbon Footprint) jest rodzajem śladu
ekologicznego, który obejmuje emisje gazów

Drugim bardzo ważnym wskaźnikiem jest

szklarniowych (cieplarnianych) takich jak: dwu-

tzw. ślad wodny (Water Footprint), który został

tlenek węgla, metan, podtlenek azotu wyrażo-

zdefiniowany na początku XXI wieku jako wskaź-

Z przedstawionego wykresu wynika, że ho-

musimy być od razu perfekcyjni w zmniejsza-

ne w ekwiwalencie CO2. Zgodnie z najprostszą

nik zużycia zasobów wody słodkiej. Wyróżniono

dowla zwierząt na ubój jest bardziej wodochłon-

niu swojego śladu ekologicznego. Ważne jest,

definicją ślad węglowy to całkowita suma emisji

kilka składowych śladu wodnego:

na niż uprawa roślin jadalnych, co powoduje, że

żeby nasza rodzina, przyjaciele, znajomi weszli

Dajmy przykład innym i pamiętajmy, że nie

zielony ślad wodny mierzony jako obję-

produkty zwierzęce zostawiają znacznie większy

na drogę zmniejszania swoich śladów już dzi-

tość wody opadowej, która została wy-

ślad wodny niż produkty roślinne. Im bardziej

siaj. Nawet jak nie będą ortodoksyjni i radykalni

organizację (firma usługowa, przedsiębiorstwo

korzystana przez rośliny (np. podczas

przetworzony produkt tym również większe zu-

w swoich nawykach to suma tych małych korzy-

produkcyjne) czy produkt (żywność, ubranie,

upraw rolnych i leśnych).

życie wody. Z danych literaturowych wynika, że

ści dla planety będzie znacząca.

niebieski ślad wodny, który oznacza ob-

aż jedną czwartą globalnych zasobów słodkiej

tona ekwiwalentu dwutlenku węgla. Różne gazy

jętość

wody wykorzystywanej na całym świecie zużywa

cieplarniane w niejednakowym stopniu przyczy-

i podziemnej, która stała się częścią da-

niają się do globalnego ocieplenia, zaś ekwiwa-

nego produktu oraz wody, która wyparo-

lent dwutlenku węgla pozwala porównywać emi-

wała do atmosfery w wyniku wytwarzania

sje różnych gazów na wspólnej skali.

produktu. Niebieski ślad wodny związany

pojazd). Miarą śladu węglowego jest tCO2e –

•

ca Etiopii ok. 15-20 litrów na dobę.

lub pośrednio przez pojedynczego człowieka,

gazów cieplarnianych wywołanych bezpośrednio

28
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•

zużytej

wody

powierzchniowej

się do produkcji mięsa i przetworów mlecznych.
Co możemy zrobić, żeby zmniejszyć nasze
ślady ekologiczne?

Dr Adam Lesiuk,

adiunkt

w

Zakładzie

Technologii Chemicznej, Wydział Chemii UMCS
w Lublinie.
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ADAM PRZYSTUPA
ginekologiem położnikiem. Przez

Ów dąb nie jest bynajmniej

wiele lat pracował w szpitalu

nestorem wśród drzew Lublin

wojskowym w Lublinie.

zdobiących. Starsze są pew-

Doktor

nie te darujące cień spo-

Lucjan

Ważny

cmenta-

zmarł 22 grudnia 2012r.

rzu przy Lipowej, czy też

przeżywszy 91 lat. Pamięć

lipy drobnolistne rosnące

o historii niezwykłego dębu

czywającym

na

w Ogrodzie Botanicznym,

przechowały

jego

ślady założonego w II poł.

Ufundowały

pamiątkowy
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Drzewo, które zauroczyło lublinian.

córki.

głaz, na którym znajduje się

XIX stulecia parku sławin-

napis informujący kto i kie-

kowskiego. Ów dąb nie jest

dy zasadził drzewo. W 2019r.

pewnie też drzewem najbardziej

dąb został uhonorowany w kon-

okazałym. Swą koroną sięga wysokości 16 metrów, jego pień liczy zaś

kursie

„Skarby

przestrzeni”

w obwodzie 275 cm. A jednak to on zauroczył

organizowanym

wielu lublinian zajmując w ich sercach miejsce

Ośrodek „Brama Grodzka Teatr NN” (Forum

po czarnej topoli „baobabie” z placu Litewskiego.

Kultury Przestrzeni) we współpracy z Fundacją

Rośnie między dwoma pasami ulicy Bohaterów

przez

kultury

organizowany

przez

Krajobrazy i Miejską Biblioteką Publiczną.

Monte Cassino. On, dąb, ojciec wszystkich drzew,

W 2021r. drzewo o niezwykłej historii zosta-

uosobienie mocy zaintrygował, zachwycił a może

ło zgłoszone przez Urząd Miasta Lublin, Biuro

onieśmielił drogowców tyczących nowy trakt dla

Miejskiego Architekta Zieleni do ogólnopolskiego

rozpędzonych pojazdów. Przetrwał dając świa-

konkursu „Drzewo roku”. Konkursu, którego or-

dectwo, że można, że w wybrukowanym i wy-

ganizatorzy (Klub Gaja) zwykli pisać: „Szukamy

asfaltowanym świecie miast jest jeszcze miejsce

drzewa najbardziej kochanego, drzewa z opowie-

dla takich jak on.

ścią, drzewa, które pobudza wyobraźnię i jedno-

Dąb w 1946 roku posadził 25-letni wówczas

czy ludzi.” Dębowi dr Ważnego tych przymiotów

Lucjan Ważny. Siedem lat wcześniej, w 1939r.

nie sposób odmówić. 7130 oddanych głosów

zdał maturę w gimnazjum im. St. Staszica

sprawiło, że pośród 150 zgłoszonych drzew zajął

w Lublinie i został przyjęty na farmację na

drugie miejsce.

Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie.
Nie zdążył rozpocząć studiów. Wybuchła wojna.
Jako żołnierz I Armii WP przeszedł cały szlak
bojowy z Warszawy do Berlina. W podzięce za
szczęśliwy powrót z wojny posadził jako się rze-

30

z wdzięczności za ocalenie syna postawili pod
dębem figurkę Matki Boskiej. Dziś nie ma w tym
miejscu śladu domu rodziny Ważnych. Jest dąb.
Jałtańskim

wyrokiem

wielkich

mocarstw

Lucjanowi Ważnemu nie dane było studiować
FOTO: Redakcja.

DĄB

kło owe drzewo opodal domu rodziców. Rodzice

we Lwowie. Porzucił zresztą myśl o farmacji.
Doświadczenia wojenne sprawiły, że jego celem stała się medycyna. Na świeżo utworzony
Wydział Lekarski UMCS przyjmował go… rodowity lwowianin prof. Tadeusz Kielanowski. Pod opieką prof. Stanisława Liebharta stał się cenionym
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pozostały na krzewach i drzewach. Nie sposób

Północy. Są to np. takie ptaki jak: jer, śnieguła,

ich nie zauważyć i nie usłyszeć. Głos kontaktowy

górniczek, myszołów włochaty, rzepołuch, je-

to dźwięczne i wibrujące dzwoneczki. Czasami

miołuszka. Gatunki te mają inną wrażliwość oraz

zjadają na pół sfermentowane lub trujące owoce

tolerancję termiczną i dla nich nasz klimat jest

(np. ligustru pospolitego często wykorzystywa-

łagodny, nawet w te bardziej surowe zimy.

nego przez człowieka do tworzenia żywopłotów),

Najliczniejszym ptakiem szponiastym (drapieżnym) w Polsce nie jest, jak to niektórzy

sowo niezdolnymi do lotu.
Kolejnym zimowym przybyszem jest blisko

Mało kto wie, że w strefie chłodnego klimatu na

spokrewniony z naszym skowronkiem polnym

półkuli północnej ma on swojego odpowiednika

górniczek. Posiada ciekawy, nieco „diabelski” wy-

i bliskiego krewnego – myszołowa włochatego.

gląd. Jego głowa z kontrastowym żółto-czarnym

Jest nieco większy od naszego myszołowa, ja-

rysunkiem zwieńczona jest dwoma, malutkimi

śniej ubarwiony i posiada, jak wiele innych ga-

i czarnymi rożkami, nadającemu mu „zadzior-

tunków tundrowych, opierzone skoki (część nogi

ny” wizerunek. Nie jest gatunkiem pospolitym

nad palcami). Myszołów włochaty gniazduje na

i nie każdy miłośnik ptaków spotkał ten gatunek.

ziemi, na półkach skalnych lub niskich drzewach

My jako mieszkańcy wschodniej Polski jesteśmy

rosnących w dolinach górskich lub na wyżyn-

nieco uprzywilejowani w tym względzie, gdyż

nych płaskowyżach w strefie tundry. Do Polski

w okresie zimowym w naszym regionie ten ga-

przylatuje zazwyczaj w październiku (wyjątko-

tunek liczniej występuje, niż w zachodniej Polsce

wo we wrześniu), a odlatuje do końca kwietnia.

Wystarczy tylko przekroczyć dolinę Wisły w kie-

Poluje głównie na małe ssaki, w tym często na

runku zachodnim, np. do Krainy Świętokrzyskiej,

lemingi (w tundrze), a w naszym kraju na nor-

i górniczek staje się niezwykle rzadkim gościem

niki zwyczajne. Częściej, niż nasz myszołów, ten

zimowym. Górniczka najlepiej poszukiwać od

północny gatunek stosuje technikę polowania,

października do marca na rozległych i odkrytych

polegającą na zawisaniu w miejscu kilkanaście

polach uprawnych np. w okolicach Chełma lub

metrów nad powierzchnią gruntu. Proszę pa-

na Zamojszczyźnie. Ptaki najczęściej przeby-

miętać, że ptaki widzą podobnie jak człowiek,

wają w stadach liczących kilkadziesiąt ptaków.

ale w szerszym spektrum i są w stanie odbie-

Żerują na powierzchni ziemi, ale jak zrywają się

rać również fale ultrafioletowe. Ptaki drapieżne

i lecą na niskim pułapie nad ziemią odzywają

takie jak myszołów włochaty lub sokół pustułka

się charakterystycznym głosem kontaktowym.

widzą w świetle UV mocz małych ssaków pozo-

Są to metaliczne dźwięki przypominające deli-

stawiony na powierzchni gruntu i w ten sposób

katne dzwoneczki. Zachęcam gorąco wszystkich

oceniają

żerowiskowych.

Czytelników „Ekogadki” do zimowych spacerów

Na Lubelszczyźnie optymalnym miejscem do

na otwarte przestrzenie w celu poszukiwania zi-

wę-

poszukiwań myszołowa włochatego są otwar-

mowych przybyszów z Dalekiej Północy.

drówki, przemieszczając się na zimowiska do

te przestrzenie z łąkami i pastwiskami, w tym

FOTO: Jemiołuszka. Adobe Stock.

uważają, jastrząb, tylko myszołów zwyczajny.

W ŚWIECIE ZWIERZĄT

MARCIN POLAK

ZIMOWI
PRZYBYSZE
potrafią

odbywać

miedzy-kontynentalne

obszarów tropikalnych. Współczesny wzorzec
i trasy migracji ptaków na naszej planecie wykształciły się po ostatnim ustąpieniu lądolodów, co miało miejsce około 10 000 lat temu.
Ocenia się, że około 40% gatunków gniazdujących w Palearktyce (krainie zoogeograficznej
obejmującej całą Europę, większość Azji oraz
północną Afrykę oraz przyległe do nich wyspy),
zimuje w tropikach. O tej porze roku pożegnali-

FOTO: Górniczek. Adobe Stock.

Ptaki fascynują człowieka m. in. dlatego, że

Marcin Polak,
Katedra Zoologii i Ochrony
Przyrody UMCS w Lublinie,
Fundacja Dla Przyrody

które mogą podtruwać osobniki, czyniąc je cza-

zasobność

terenów
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nie gnieżdżą się w Polsce, a pochodzą z dalekiej

duże doliny rzeczne np. Wisły, Wieprza, Sanu lub
Tyśmienicy oraz Krowie Bagno.
Klasycznym zimowym gościem w naszym
kraju jest przepięknie ubarwiona jemiołuszka.
Ten tajgowy gatunek jest zaskakująco kolorowo
ubarwiony z charakterystycznym czubkiem na
wierzchu głowy. Niestety ostatnie zimy były ubogie w stwierdzenia zimujących jemiołuszek w naszym kraju. Jest to gatunek inwazyjny i w nie-

śmy już dawno bociany białe, większość żurawi

których sezonach pojawia się wyjątkowo licznie,

i innych ptaków. Z Polski odleciało już większość

a w niektóre prawie w ogóle do nas nie docie-

wędrownych gatunków, ale proszę o tym pamię-

ra. W obfitych latach stada jemiołuszek koczują

tać, że w okresie zimowym nasz kraj jest zimo-

w naszych miastach, osadach i wsiach, żerując

wiskiem dla kilkunastu gatunków ptaków, które

na jarzębinie, jemiole i innych owocach, które
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FOTO: Brama Krakowska, lata 40-50 XX w. (ze zbiorów Muzeum Lubelskiego)
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LUBELSKIE HISTORIE

(u góry) Hotel Centralny przy Bramie Krakowskiej pocz. lat 30 XX wieku.
(na dole) Ratusz na fotografii A. Stepanoffa, ok. 1899 r. (ze zbiorów Muzeum Lubelskiego)

SPACERKIEM
PO KRAKOWSKIM
PRZEDMIEŚCIU
W przestrzeni miejskiej funkcjonują miejsca o szczególnym charakterze. Krakowskie Przedmieście
w okresie międzywojennym, tak jak dzisiaj było główną i najbardziej reprezentacyjną ulicą Lublina.
Ulicę otwiera plac Władysława Łokietka, przy którym usytuowana jest Brama Krakowska i gmach
Nowego Ratusza. Ta część Krakowskiego Przedmieścia, potocznie nazywana deptakiem, prowadząca do placu Litewskiego prawie w całości kształtowała się w pierwszej połowie XIX wieku. Jej cechą
charakterystyczną jest niewielka szerokość traktu i zwarta zabudowa. Większość kamienic ma wcześniejsze datowanie. Przebudowane w XIX wieku w większości zachowały swój obecny wygląd. Oprócz
mieszkań mieściły sklepy, zakłady usługowe, kawiarnie, restauracje i hotele. Ta popularna trasa
spacerowa dla lublinian i osób przyjezdnych to także przestrzeń związana z barwną historią Lublina

34

i jego mieszkańców. Tak więc, zapraszam na spacer.
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Hotel Europejski, początek XX wieku

(u góry) Hotel Victoria, początek XX wieku

(ze zbiorów Muzeum Lubelskiego).

(ze zbiorów Muzeum Lubelskiego).

Magdalena Piwowarska
Kierownik i Kustosz Muzeum Historii Miasta
Lublina

-

Brama

Krakowska,

Oddział

Muzem

Narodowego w Lublinie, miłośniczka historii, niezrównana przewodniczka po tajemnicach dawnego Lublina.

Więcej o działalności
Muzeum Historii Miasta Lublina

(u góry) Widok na wieżę ciśnień

36

i ul. Pijarską, ok. 1947 r.
(po prawej) Sobór na Placu Litewskim
ok. 1916 r. (ze zbiorów Muzeum Lubelskiego).

w Bramie Krakowskiej
można przeczytać na stronie:
www.mnwl.pl
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SPACER Z ARCHEOLOGIEM

NA PÓŁNOC
OD CZECHÓWKI

miennej, ale zastosowano okładziny drewniane. Natomiast na Czechowie w rejonie ulicy
Poligonowej odnaleziono ślady osady mieszkalnej. Świadczą o tym fragmenty ceramicznych
naczyń oraz rdzeń krzemienny, czyli blok kamienia służący do odłupywania zeń wiórów, z których, formowano narzędzia. Trzeba wiedzieć, że
z kulturą pucharów lejkowatych wiąże się pojęcie

Tym razem w naszym cyklicznym spacerze po Lublinie
z dr Rafałem Niedźwiadkiem odwiedzamy Czechów.
Porozmawiamy o skarbie arabskich monet, zapomnianym zamku
i zagadkowych kolejach losów naszych dalekich przodków...

było pojawienie się myśli o gospodarce samowy-

ADAM PRZYSTUPA

na wprowadzeniu do obiegu miedzi, która prze-

kolejnej rewolucji neolitycznej. Pierwszą rewolucją neolityczną w latach ok. 10 000 – 4000 p.n.e.
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w kształcie trapezu nie posiadało obstawy ka-

starczalnej, przejście od łowiectwa i zbieractwa
do rolnictwa i hodowli zwierząt. Rewolucja neolityczna kultury pucharów lejkowatych polegała
znaczona była głównie na ozdoby, ale również
pomagała w produkcji narzędzi. Zaczęto wytwa-

Dziś odwiedzamy Czechów, czyli kolej-

Kultura pucharów lejkowatych pozosta-

rzać wióry krzemienne o długości 20-30 cm, któ-

ną dzielnicę Lublina położoną na lessach.

wiła ślady nie tylko na naszych ziemiach,

re służyły jako wkładki sierpowe. Wcześniejsze

Należy z tego wnioskować, iż od dawna

ale też w innych częściach Europy. Biorąc

jednostki kulturowe uzyskiwały wióry krótsze

prowadzona była tam działalność rolnicza?

pod uwagę, że mobilność tych ludów była,

o długości 10-15 cm. To olbrzymi skok jakościo-

Lessy sprzyjały by prowadzić działalność rol-

co oczywiste, mniejsza niż dzisiaj, jak wy-

wy, który zwiększał wydajność gospodarki rolnej

tłumaczyć jej ekspansywność?

niczą, bo na lessach wytwarzały się

tych ludów.

żyzne gleby. Potwierdzeniem tego

Archeologia ma generalnie kło-

Postępując zgodnie z chronologią, kolejne

rozumowania są najstarsze ze

pot z takimi jednostkami kul-

artefakty jakie odnajdujemy na Czechowie

znanych
cych

znalezisk

Czechowa.

turowymi,

dotyczą-

które

obejmują

jakąś połać Europy. Są ta-

Pochodzą

one z okresu kultury pu-

kie kultury jak np. kultura

charów

pucharów

lejkowatych,

co

związane są z kulturą przeworską.

Jama kultury przeworskiej z okolic
skrzyżowania ul. Gen. B. Ducha i 1000-lecie,

mie dzisiejszej Polski, czy generalnie tej części

fot. Michał Kubera

Europy, wpływ miało Cesarstwo Rzymskie. Stąd

dzwonowatych,

w naszej nomenklaturze określa się to okresem

nie jest specjalnym zasko-

których

czeniem,

się od Pirenejów po stepy

Świadczą o tym odkryte na Jutlandii hałdy z mu-

wpływów rzymskich. Nie oznacza to bynajmniej,

ność tej kultury opanowała

ukraińskie. Nie mogła być

szli. Tak więc choć cechą wspólną był arsenał po-

że Rzymianie byli tu obecni. Zapewne dociera-

cały Płaskowyż Nałęczowski

to ludność jednorodna ge-

dobnych naczyń z brzuścem baniastym i szeroko

li tu kupcy i tą drogą trafiały na ziemie Europy

netycznie czy kulturowo. Być

rozchylonym kołnierzem (stąd nazwa – kultura

Środkowej przedmioty wykonane w cesarstwie.

może jakąś unifikacją była sfe-

pucharów lejkowatych), to jednak w każdym re-

W zamian oferowano bursztyn, surowce leśne

ra gospodarcza. Kultura pucharów

gionie kultura ta była zróżnicowana. Niewątpliwie

i niewolników. W tym okresie na terytorium dzi-

społeczności

od
lice

linii

ponieważ

Wisły

lubelskiego

przez

lud-

oko-

zamku

czy

Kalinowszczyzny i dalej ku wscho-

ślady

Kultura przeworska to okres, kiedy na zie-

rozciągają

lejkowatych

siejszej Polski pojawiły się ludy reprezentujące

częścią większego pasa, który ta społeczność

między 3700–1900 p.n.e. też wykazuje duże

z Płaskowyżu Nałęczowskiego z ludami z obszaru

dwa różne światy: kulturę przeworską łączącą

zagospodarowała i zapewne intensywnie wyko-

zróżnicowanie. Inne jej cechy obserwujemy

centralnej Polski i północy łączy sposób chowania

się z kręgiem celtyckim i kulturę wielbarską, czyli

rzystywała. Kłopot z Czechowem jest taki, że

na Jutlandii, inne na ziemiach polskich, a jesz-

zmarłych, czyli tzw. grobowce typu kujawskie-

ludność germańską, słynnych Gotów i Gepidów

znalezisk archeologicznych jest niewiele. Poza

cze inne na wschodzie. Przykładowo na Podolu

go. Budowano je w kształcie trapezu o długości

migrujących z północy wzdłuż prawego brzegu

pojedynczymi przykładami głównie przypadko-

i Wołyniu ludność kultury pucharów lejkowatych

od 100 do 112 m, przy szerokości od 15 do 10

Wisły na południe. Lubelszczyzna była miejscem

wych odkryć, tak naprawdę o najdawniejszej

budowała osady obronne, których nie spotykamy

m. Budowle wkopane w ziemię, na zewnątrz, je-

styku, a nawet zbrojnego starcia tych dwóch kul-

przeszłości Czechowa wiemy niewiele. Podczas

na Lubelszczyźnie. Pewne różnice odnajdziemy

śli był on dostępny, obudowywano kamieniem.

tur (okolice Sobianowic). Odkrycie z Czechowa

budowy bloków mieszkalnych w latach 70-tych

też w gospodarce, ponieważ ludy zamieszkują-

Z tego względu te duże megalityczne grobowce

obejmuje fragmenty naczyń ceramicznych oraz

i 80-tych nie prowadzono poszukiwań arche-

ce tereny o glebach lessowych charakteryzowały

można postrzegać jako rodzime piramidy.

pozostałość po piecu produkcyjnym, który był

ologicznych

ziemne.

się ekstensywnym rolnictwem, co powodowa-

Dokonane wówczas przekształcenia terenu za-

ło konieczność trzebieży dużych połaci lasów,

pewne w dużej mierze bezpowrotnie zniszczyły

natomiast na północy nad morzem przeważało

Grobowiec w typie kujawskim spotykamy na

świadectwa minionych czasów.

coś, co dziś nazwalibyśmy gospodarką morską.

sąsiednim Sławinku, tyle tylko, że duże założenie

lejkowatych występująca w Europie

dowi. W tym ujęciu Czechów byłby

poprzedzających

prace

kultury

pucharów

Odkrycie na terenie Czechowa miało jednak inne charakter…

zagłębiony w ziemi i posiadał konstrukcję składającą się z glinianych ścian. Mógł być używany
do wypalania ceramiki jak też wapna, które miało zastosowanie w budownictwie i metalurgii.
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nonik sandomierski, sekretarz wielkiego księcia litewskiego Witolda. W 1413, 1420 i 1423
r. był posłem Witolda i Władysława Jagiełły do
Krzyżaków. W 1415 r. uczestniczył w soborze w Konstancji. Wśród późniejszych właścicieli Czechowa wspomnieć rodziny Konińskich,
Bychawskich czy Orzechowskich.
Na zakończenie naszej rozmowy musimy
wspomnieć o nieistniejącym już zamku.
Ufortyfikowana murowana rezydencja szla-
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do 1448r. Mikołaj Cebulka herbu Cielepała, ka-

checka została wzniesiona w I poł. XVI wieku między dzisiejszymi ulicami Północną i Paganiniego,
na miejscu, gdzie stoi kościół mariawitów pod
wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.
Zamek został spustoszony przez wojska kozackie w 1681r. Przez kolejne dziesięciolecia użytkowania jego stan stopniowo się pogarszał. Dziś
nie ma po nim śladu. Mamy szczęście, że wśród
nikłej ikonografii Lublina odnajdujemy jego ruiny na szkicu Seweryna Sierpińskiego z 1839r.
i akwareli Adam Lerue umieszczonej w atlasie
Kazimierza Stronczyńskiego z lat 1852-1853.
Widać, iż była to spora warownia o dwóch kondygnacjach w skrzydle zachodnim, trzech we
Co działo się później?
Nadszedł okres zawieruchy, tzw. wędrówek

Części skarbu z Czechowa

trzeba pamiętać, że dzięki kupcom i podróż-

(fot. Piotr Maciuk)

nikom arabskim mamy bezpośrednie i jedyne

ludów, kiedy te tereny bardzo intensywnie na-

świadectwa o tym jak żyli Słowianie, jak chowali

jeżdżano głównie ze wschodu. Goci stąd wy-

swoich zmarłych. Wszystkie świadectwa z epoki

wędrowali, ślady po Celtach znikły, nagle w VI

sztabki srebra, srebrny paciorek zdobiony guz-

wieku na Lubelszczyźnie pojawili się Słowianie.

kami oraz srebrną ozdobę z winogronowatym

Co wiemy o Czechowie średniowiecznym?

Dawniej uważano, że przybyli gdzieś z Uralu,

wisiorkiem, którą kobiety nosiły w okolicach

Warto sobie uzmysłowić, idąc za ustaleniami

skroni. O czym to może świadczyć?

prof. Jacka Chachaja, że to co dzisiaj nazywa-

Absolwent archeologii na UMSC w Lublinie i UR

Można sadzić, iż przez Czechów

my Czechowem ma się nijak do historycznych

w Rzeszowie, asystent w Zakładzie Archeologii

przebiegał trakt a jeśli był go-

granic wsi Czechów. Historyczny Czechów roz-

Późnego

Średniowiecza

Czechowie nie mamy aż tak

ściniec to w jego sąsiedztwie

ciągał się na długości prawie 5 km z południo-

Instytutu

Archeologii

starych śladów ich obec-

musiały być miejsca wymia-

wego wschodu na północny-zachód pasem, który

Kopernika w Toruniu. Autor i współautor ponad

ności.

ny handlowej oraz, jak by-

w najszerszym miejscu liczył sobie 2 km a naj-

80 publikacji, w większości opisujących dzieje

śmy to dziś ujęli, „obsługi

węższym zaledwie 500 m. Sprawiał wręcz wra-

Lublina i Lubelszczyzny. Założyciel firmy Archee

podróżujących”.

z mitycznej kolebki narodów, dziś
siedzibę

Prasłowian

sytuuje

się gdzieś w Karpatach. Na

Najważniejszym

znaleziskiem

wczesnośre-

plemiennej pochodzą ze świata arabskiego.

dr Rafał Niedźwiadek
i

Nowożytności,

Uniwersytetu

Mikołaja

Dodajmy

żenie terenu wciśniętego między granice Lublina

Badania i Nadzory Archeologiczne prowadzącej

w bliskim sąsiedztwie, zwa-

a wieś Sławin. Zastanawiającym jest to, dlacze-

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

ważnych odkryć, także i to

żywszy, iż przyjmuje się, że

go był tak nieforemny. Przyjmuje się hipotezę,

giczne w archikatedrze lubelskiej (ponad 100

było przypadkowe. Podczas

w średniowieczu konno nie

że pierwotnie Czechów obejmował więcej tere-

pochówków znalezionych w kryptach i najlicz-

dniowiecznym

jest

skarb

monet arabskich. Jak wiele

prac rolniczych w 1945r. wykopano, około 1000 srebrnych monet - dirhemów dynastii Omajadów

pokonywano w podróży więcej

nów. Jeszcze w początkach XIV wieku mógł być

niejsza w Polsce kolekcja ubrań staropolskich),

niż 25 km dziennie. We okresach

wsią królewską, co umożliwiałoby jego uszczu-

w latach 2003-2004 pierwsze badania archeolo-

wcześniejszych były to na pewno

plenie przy okazji nadania Lublinowi praw miej-

giczne na Lubelszczyźnie towarzyszące budowie

jeszcze mniejsze odległości. Należy rów-

skich w 1317 roku, w celu poszerzenia łanów

dróg szybkiego ruchu, w latach 2007-2011 pra-

i 883 rokiem na terenie dzisiejszego Iraku.

nież zaznaczyć, iż owo znalezisko niekoniecznie

przeznaczonych dla miasta. Pierwszym znanym

ce archeologiczne w Teatrze Starym w Lublinie,

Zapakowane były w rulony, które ukryto w gli-

musi to oznaczać, iż na tereny Lubelszczyzny

właścicielem Czechowa lub jego części, w której

badania archeologiczne na pl. Litewskim (2016),

nianym naczyniu, a następnie zakopano. Oprócz

przybył jakiś arabski kupiec, Mógłby być to ktoś,

znajdował się młyn, był Stogniew, odnotowany

deptaku i pl. Łokietka (2018).

monet odnaleziony skarb zawierał również dwie

kto miał kontakt z Arabami. Niemniej jednak

w 1369 roku. Najbardziej znanym zaś od 1419r.

i Abbasydów. Wybijano je pomiędzy 711

40

wschodnim oraz basztą.
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WYWIAD

Czy można dotknąć chmury? Czy można z nich wróżyć pogodę?
Na te oraz wiele innych pytań szukamy odpowiedzi w rozmowie
z dr Krzysztofem Bartoszkiem z Katedry Hydrologii
i Klimatologii UMCS.
ADAM PRZYSTUPA
Co poczulibyśmy, gdyby dane nam było
dotknąć chmury?

we Cumulonimbus, przypominające kształtem

Nie sposób dotknąć chmury w sposób dla nas

kowadło, które mogą mieć podstawę w piętrze

odczuwalny, bo chmura to mikroskopijne kropel-

niskim na wysokości około 2 km i sięgać wierz-

ki wody i kryształki lodu. By to zrozumieć wy-

chołkiem aż do piętra wysokiego, do wysokości

starczy sobie uświadomić, że mgła, którą dosko-

12 km. To podstawowy podział chmur. Każda

nale znamy, to też swego rodzaju chmura, tylko

z nich ma jeszcze swoje gatunki i odmiany.

powstająca przy powierzchni ziemi. Kiedy idzie-

Co

my przez mgłę nie odczuwamy żadnego oporu,

decyduje

chmury?

o

rodzaju

powstającej

nie możemy jej dotknąć, nie odczuwamy jej na-

Chmury powstają wskutek procesu kondensa-

macalnie. Ewentualnie wchodząc w ten obszar

cji pary wodnej, czyli niewidocznej dla ludzkiego

skondensowanej pary wodnej, odnajdziemy na

oka wody w stanie gazowym. Przy ochłodzeniu

zroszonym ubraniu mikroskopijne kropelki wody.

powietrza obecna w nim para wodna skrapla się.

W bardzo niskiej temperaturze para wodna kry-

W zależności od wysokości na jakiej ten proces

stalizuje się i może oszroni nam włosy.

zachodzi i panującej tam temperatury powsta-

Odczujemy więc jej temperaturę?

ją chmury zbudowane z kryształków lodu lub

Jeśli

odczujemy

kropel wody. Na wysokości ponad 7 km, gdzie

chłód, ale będzie on związany bardziej z tempe-

temperatura powietrza osiąga -40°C, pojawią

raturą powietrza na tej wysokości, a nie z tem-

się więc chmury pierzaste zbudowane z lodu, im

peraturą samej chmury.

niżej tym większe jest prawdopodobieństwo wy-

się

wysoko,

tknąć obłoków?

stępowania chmur zbudowanych z kropel wody,
choć i tak najczęściej występują chmury miesza-

By odpowiedzieć na to pytanie trzeba wspo-

ne. Na powstawanie chmur mają wpływ różne

mnieć o podziale chmur na rodziny, tj. ze

procesy fizyczne. Najbardziej charakterystyczny

względu na wysokość ich podstaw. Najwyżej,

z nich możemy zaobserwować w okresach o du-

w przedziale między 5 a 12 km nad powierzch-

żym nasłonecznieniu. Kiedy promienie słonecz-

nią ziemi, znajdują się chmury piętra wysokie-

ne nagrzewają powierzchnię ziemi, od podłoża

go, takie jak Cirrus, Cirrostratus i Cirrocumulus,

ogrzewa się też leżące tuż nad nim powietrze.

które zbudowane są tylko i wyłącznie z krysz-

Ponieważ powietrze przy ziemi staje się cieplej-

tałków lodu. Poniżej na wysokościach między

sze od tego, które jest wyżej, działają siły wypo-

2 a 7 km występują chmury piętra średniego:

ru - cieplejszy gaz jako lżejszy zaczyna się unosić

Altocumulus i Altostratus. Pod nimi odnajdzie-

ku górze. Pojawiają się wtedy prądy wstępujące,

my chmury piętra niskiego – zbudowane głównie

czyli tzw. konwekcja. Im bardziej jest nagrzana

z kropelek wody chmury warstwowe: Stratus,

powierzchnia ziemi, tym prądy wstępujące będą

Stratocumulus i Nimbostratus. Wyróżniamy też

silniejsze. Powietrze które zawiera parę wodną

rodzinę chmur o budowie pionowej. To chmury

jest wynoszone na wyższe wysokości, czyli do

Cumulus, czyli chmury ładnej pogody, najczę-

poziomu kondensacji, tam ochładza się do tem-

ściej występujące w lecie o charakterystycznych

peratury punktu rosy i powstają chmury typu

FOTO: Redakcja.

wzniesiemy

Jak wysoko trzeba by sięgnąć aby do-

42

kalafiorowatych skłębieniach oraz chmury burzo-
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promieni słonecznych na kryształkach lodu,

Bardzo trudno jest określić czas życia danej

i zwiększonego parowania obserwujemy zwięk-

z którego są zbudowane te chmury. Kolory tego

trów, co powoduje charakterystyczne skłębienia

chmury, bo procesy w niej zachodzące mają cha-

szoną ilość pary wodnej w atmosferze, a więc

pierścienia nie są aż tak intensywne jak w przy-

tych chmur. Drugi proces to powstawanie chmur

rakter ciągły. Chmura wciąż się zmienia. Kiedy

powinna istnieć tendencja do powstawania więk-

padku tęczy. Kolejną fazą jest gęstnienie tych

wślizgowych. Wyobraźmy sobie, że wędrują-

wieczorem w okresie letnim powierzchnia ziemi

szej ilości chmur. Większe zachmurzenie przez

chmur i przemiana w chmurę piętra średniego

cy z zachodu front ciepły rozdziela napływają-

się ochładza i prądy wstępujące są coraz słab-

chmury piętra niskiego powinno blokować dopływ

Altostratus. Oznaką zbliżającego się pogorsze-

ce powietrze ciepłe od ustępującego powietrza

sze, chmury konwekcyjne spłaszczają się, roz-

do powierzchni ziemi promieniowania słonecz-

nia pogody może być obserwowane zjawisko

chłodnego. Duże objętości ciepłego powietrza

lewają na boki i czasem przeobrażają w chmury

nego. Miałoby to wpływ ochładzający na naszą

prześwitywania przez tę chmurę Słońca, któ-

wślizgują się pod niewielkim kątem po powie-

warstwowe. Wszystko zależy od zmieniających

planetę, co świadczy że w przypadku ocieplenia

re to przybiera postać bladego dysku. Z tych

trzu chłodnym unosząc się powoli ku górze, po

się warunków atmosferycznych. Wystarczy, że

uruchamiają się w przyrodzie mechanizmy sta-

chmur jest już możliwy opad drobnego deszczu

czym docierają do wysokości, gdzie rozpoczyna

chmura przemieści się w obszar suchego powie-

bilizujące temperaturę Ziemi. Nie znamy jesz-

lub śniegu, ale większe jego ilości są charakte-

się kondensacja pary wodnej. Ponieważ są to

trza, a wtedy może wyparować i zniknąć.

cze jednak wszystkich procesów fizycznych za-

rystyczne dla pojawiających się w dalszej kolej-

ruchy powietrza na wielką skalę, kondensacja

Dziecięce wyobrażenie, że ciemna chmu-

chodzących w systemie klimatycznym, tak więc

ności niskich chmur Nimbostratus, całkowicie

występuje na bardzo dużym obszarze, nawet

ra zwiastuje deszcz a jasna pogodę, ma

wraz z postępującym ociepleniem mogą pojawić

zasłaniających tarczę słoneczną. Jak więc widać,

w sobie coś z prawdy?
pewnym

się inne czynniki, które jednak ograniczą

Powstają wtedy chmury warstwowe

W

zakrywające często cały niebo-

Ciemna barwa chmury zazwyczaj

uogólnieniu,

tak.

i temperatura Ziemi dalej będzie

oznacza, że charakteryzuje się

skłon. Dość często związane
są z nimi długotrwałe, jed-

ona większą wodnością i prze-

nostajne opady o niedużym

chodzi przez nią mniej pro-

natężeniu, w przeciwieństwie

mieni słonecznych. Nie jest

do wcześniej wspominanych

to jednak reguła. To samo

Cumulonimbusów,

obserwujemy,

gdzie

gdy

chmura

znajduje się w cieniu innej

opad jest zazwyczaj krótki,

chmury, która znajduje się wy-

trwający od kilku do kilkunastu

żej. Sygnałem zbliżającego się

minut, ale bardzo intensywny.

deszczu bardziej są nadciągające

Wreszcie trzeci proces to powstawanie chmur falowych, pomiędzy któ-

tworzenie się chmur piętra niskiego

ciemne i rozciągnięte zarówno w pozio-

FOTO: Zjawisko halo. Adobe Stock.

na przestrzeni ponad tysiąca kilometrów.

mogła

wzrastać.

Dodatkowo

aby wyciągać prawidłowe wnioski co do
prognozy, musimy obserwować pewną sekwencję procesów atmosferycznych. Pamiętajmy jednak,

warto nadmienić, że z ko-

że nie mówimy tu o pewności

lei chmury piętra wysokiego

wystąpienia opadów, a o du-

przyczyniają się bezpośred-

żym

prawdopodobieństwie

nio do ogrzewania atmosfe-

ich zajścia w danym miej-

ry. Są niemal przezroczyste

scu. W ciepłej połowie roku

dla

promieni

słonecznych,

natomiast wychwytują promieniowanie długofalowe z podłoża
naszej planety i zatrzymują ciepło
w atmosferze.

potencjalną

zmianę

pogody

można oceniać na podstawie
obserwacji tempa rozrastania się
w pionie chmur Cumulus. Ponadto
pewną wskazówką może być również

rymi często prześwituje błękit nieba. To najczę-

mie, jak i pionie chmury, a nie ciemniejsze frag-

Ludzie od dawna próbowali na podsta-

obserwacja smug kondensacyjnych ciągnących

ściej chmury Altocumulus i Stratocumulus, które

menty chmur u ich podstawy, które widzimy tuż

wie wyglądu chmur prognozować pogodę.

się za przelatującymi na dużych wysokościach

powstają wskutek zalegania nad sobą dwóch

nad nami.

Czy słusznie?

samolotami. Jeśli smuga jest krótka i szybko wy-

warstw powietrza, różniących się temperaturą

Czy w chmurach występuje życie?

Aby z wyglądu chmur wyciągać wnioski co

parowuje, to jest oznaka, że atmosfera jest su-

i wilgotnością. Na ich styku powstaje zafalo-

Nie można stwierdzić, aby istniała charakte-

do zmian pogody, niebo trzeba obserwować

cha i jest małe prawdopodobieństwo tworzenia

wanie, wówczas to powietrze przemieszczając

rystyczna dla chmur fauna. Oczywiście w chmu-

w pewnym przedziale czasu, a nie wyrywkowo.

się chmur opadowych. Natomiast jeśli ta smuga

się w płaszczyźnie poziomej zgodnie z falą raz

rach piętra niskiego i średniego znajdziemy owa-

Przykładowo, nadciągające ławice chmur Cirrus

się ciągnie i rozszerza w poziomie oznacza to, że

wznosi się, raz opada. Na grzbiecie tej fali nastę-

dy i unoszone wiatrem mikroorganizmy. Obok

uncinus, mające kształt wstęg lub włókien za-

są warunki, które mogą sprzyjać dalszemu two-

puje kondensacja pary wodnej i powstaje nie-

cząsteczek pyłu są one tzw. jądrami kondensa-

kończonych haczykami, na ogół zwiastują po-

rzeniu się chmur i być może pogorszeniu pogody

wielkiej wielkości chmura, natomiast w dolinie

cji, bez których nie powstała by chmura. Woda

gorszenie pogody. Są to bowiem tak naprawdę

w dalszej części dnia.

fali powietrze opadając osusza się, więc w tym

skrapla się właśnie na tych mikrocząstkach.

rozciągnięte na duże odległości, rzędu kilkuset

miejscu kropelki wody wyparowują. Ta sekwen-

Doświadczalnie udowodniono, że w powietrzu

kilometrów, wierzchołki chmur opadowych. Na

cja powtarza się, stąd chmury porozsiewane są

pozbawionym jakiegokolwiek zanieczyszczenia

wysokościach rzędu 9-12 km wiatr osiąga pręd-

Obecnie w internecie możemy korzystać

regularnie po niebie i występują w postaci za-

pochodzenia naturalnego lub antropogeniczne-

kość 200-300 km/h i przewiewa tego rodzaju

z map burzowo-opadowych, na których w cza-

okrąglonych brył i walców. Wyróżnia się jeszcze

go, nawet przy dużym przesyceniu parą wodną

chmury na obszary znajdujące się przed frontem

sie rzeczywistym możemy obserwować kieru-

chmury orograficzne, występujące na zboczach

chmura nie powstanie. Jednakże, jak wiadomo,

ciepłym, z którym związane jest duże zachmu-

nek przemieszczania się opadów, ich natężenie

dowietrznych łańcuchów górskich, stanowiących

choćby z powodu okresowego występowania

rzenie i jednostajne opady. Zwykle ta odmia-

w danym miejscu, a także lokalizację wyładowań

barierę dla przemieszczającego się powietrza

w miastach smogu, te cząstki są stałym kompo-

na chmur Cirrus przekształca się w inny rodzaj

atmosferycznych. Natomiast jeśli chodzi o pro-

i wymuszających jego ruch ku górze. Prowadzi

nentem powietrza atmosferycznego.

chmur piętra wysokiego, czyli Cirrostratus, two-

gnozy pogody, to jak wiemy charakteryzują się

rząc na niebie mleczno-białą zasłonę. Można

zmienną sprawdzalnością, co zależy także od

to zwykle do powstawania chmur warstwowych
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acz niejednoznaczna. W warunkach ocieplenia

Prądy konwekcyjne sięgają zwykle kilku kilome-

FOTO: Redakcja.
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przeistaczają się z jednej formy w drugą?

Od smogu, już tylko krok do ocieplenia
klimatu…

Dziś wszyscy w poszukiwaniu prognozy
pogody sięgają do internetu…

wtedy zaobserwować zjawisko optyczne nazy-

pory roku. Mimo, że poznaliśmy główne mecha-

Jak długi jest żywot chmury? Można

W przypadku zagadnień związanych z ocie-

wane „halo”, czyli barwny pierścień wokół tarczy

nizmy powstawania zjawisk meteorologicznych

je traktować jako byt samoistny, czy też

pleniem klimatu rola chmur jest dość istotna,

słonecznej. Halo powstaje na skutek załamania

i prognozujemy warunki sprzyjające zachodzeniu

Stratus.
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Cumulus, a w dalszej kolejności Cumulonimbus.
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FOTO: Zjawisko mamma, Lublin, czerwiec 2021 r. Anna Szabat.
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Czasem ważnych, czasem błahych, czasem intrygujących,
ale zawsze prawdziwych…

EKOGADKA NR 16 - JESIEŃ 2021

RZECZY
POMIESZANIE

ADAM PRZYSTUPA

Towarzyszące nam w ostatnich miesiącach pojęcie kwarantanny, czyli przymusowej izolacji
w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii pochodzi z języka włoskiego. Jego nazwa pochodzi od ustanowionego w 1448 roku przez senat Wenecji okresu 40 dni (wł. quaranta – czterdzieści),
przez który przypływające statki pozostawały na redzie portu oczekując na ewentualne pojawienie się

wielu procesów w atmosferze, to niestety nie

Lubi Pan obserwować chmury?

wszystko co można zaobserwować w przyrodzie

Jako klimatolog robię to zapewne częściej

da się opisać wzorami matematycznymi. Stąd

niż inni. Czasem zaintryguje mnie jakiś ciekawy

w prognozach mówimy często o prawdopodo-

gatunek lub odmiana chmury, jak na przykład

bieństwie występowania burz, a nie o pewno-

Altocumulus lenticularis. W czerwcu tego roku

Jedną z największych rekonstrukcji historycznych na świecie jest odbywający się co 4 lata

ści ich wystąpienia w danym konkretnym miej-

nie tylko moją uwagę przykuło zjawisko mam-

festiwal w niemieckim mieście Landshut upamiętniający ślub księcia Jerzego Bawarskiego z rodu

scu, w którym się akurat znajdujemy. Zalecane

ma, które towarzyszy chmurom burzowym. Tak

Wittelsbachów z Jadwigą Jagiellonką, córką króla Kazimierza Jagiellończyka. Zabawa angażuje ponad

jest śledzenie prognoz pogody z różnych źródeł

wyraziste jak wówczas wypukłości w postaci gro-

2 000 uczestników. To i tak niewiele, zważywszy, iż w listopadzie 1475r. dziesięć tysięcy weselników

i traktowanie z ostrożnością wyników modeli

na zawieszone u podstawy chmur Cumulonimbus

ugoszczono podając na stoły potrawy z 320 wołów, 500 cieląt, 1500 owiec, 1300 baranków i 40 ty-

dla okresu dłuższego niż 5 dni. Prognozy długo-

są charakterystyczne dla burz z obszaru „alei

sięcy kurcząt.

terminowe, szczególnie dla kolejnych miesięcy,

tornad” w USA, natomiast w Polsce pojawia-

wciąż mają ograniczoną wartość aplikacyjną,

ją się zdecydowanie rzadziej. Zwykle zwiastują

Zauważyliście, że podczas kichania odruchowo zamykamy oczy? To mechanizm obronny, któ-

aczkolwiek konstruowane są one nie w celu pro-

nadejście w ciągu kilkudziesięciu minut bardzo

ry chroni oczy przed wysokim ciśnieniem powstającym w naszym ciele w momencie kichnięcia. Aby

gnozy pogody w danym dniu, tylko do określenia

intensywnych zjawisk pogodowych, ale u nas na

oczyścić drogi oddechowe nasz organizm zamykając krtań i kurcząc mięśnie brzucha i międzyżebro-

prawdopodobieństwa, czy dany miesiąc będzie

szczęście skończyło się wówczas tylko na krótko-

we wytwarza nadciśnienie, które uwolnione w momencie kichnięcia wyrzuca powietrze z prędkością

cieplejszy lub bardziej suchy od przeciętnego.

trwałym deszczu.

około 40-65 km/h. W skrajnych przypadkach prędkość ta może osiągnąć nawet 160 km/h.

objawów dżumy. Wcześniej wedle dokumentu z 1377r. by wejść do portu w Raguzie należało odczekać 30 dni. Należy w tym miejscu wspomnieć, iż jeszcze starsze są zapisy Księgi Kapłańskiej Starego
Testamentu, które określają 7-dniowy okres kwarantanny w przypadku podejrzenia trądu.

Inny aspekt to prognozy pogody przedstawiane
w telewizji. Warto w nich zwracać uwagę na fakt,

Niemal każdy, kto oglądał film „Amadeusz” Miloša Formana pozostaje z głębokim przeko-

iż dla pory dziennej podawane są prognozowane

naniem, iż Antonio Salieri to zakompleksiony dworski intrygant, cierpiący z powodu braku talentu

wartości temperatury maksymalnej, zaś dla nocy

właściwego największym, co więcej morderca Wolfganga Amadeusza Mozarta. Tymczasem pole dla

temperatury minimalnej, tak więc w ciągu całego

ewentualnej rywalizacji było niewielkie – Mozart znany był bowiem głównie jako twórca muzyki in-

dnia należy spodziewać się wartości pośrednich

strumentalnej, Salieri natomiast poświęcił się niemal wyłącznie operze. Salieri nie miał też powodów

między nimi. Warto też pamiętać, że prognozy

do zazdrości, ponieważ za życia był słynniejszy niż Mozart. Jego opera „L’Europa riconosciuta” została

temperatury powietrza odnoszą się do warunków

wykonana jako pierwszy spektakl w mediolańskim Teatro alla Scala. To jemu powierzono oprawę

panujących na wysokości dwóch metrów nad po-

muzyczną Kongresu Wiedeńskiego. Salieri był nadto nauczycielem m.in. Ludwiga van Beethovena,

ziomem gruntu, a więc na której wykonywane

Franza Schuberta i Franza Liszta. Po śmierci kompozytora jego twórczość powoli odeszła w zapo-

są pomiary na stacjach meteorologicznych. Tak
więc w przypadku występowania przymrozków
temperatura przy powierzchni ziemi może być
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dr Krzysztof Bartoszek

mnienie, postrzegana jako przestarzała stylistycznie. Niemniej losy Salieriego to ciekawy przypadek
jak zabiegi mające na celu udramatyzowanie i niuansowanie fabuły mogą krzywdząco zaważyć na
czyjejś pamięci. Gwoli sprawiedliwości Forman jedynie utrwalił fałszywy wizerunek Salieriego stwo-

nawet o kilka stopni niższa, od tej zmierzonej na

Adiunkt w Katedrze Hydrologii i Klimatologii

wysokości dwóch metrów. Jeszcze inny aspekt,

UMCS, autor licznych publikacji naukowych, spe-

to różnica temperatury powietrza w tym samym

cjalista w zakresie zmienności usłonecznienia

Najbardziej odpornymi organizmami na ziemi wydają się niesporczaki. Te niewielkie bezkrę-

momencie między cieplejszym centrum mia-

i zachmurzenia w Polsce, cyrkulacji atmosfe-

gowce (0,01-1,2 mm długości) zwane „wodnymi niedźwiedziami” są w stanie przetrwać w stanie

sta, a chłodniejszym jego obrzeżem – również

rycznej,

satelitarnych

anabiozy (ich organizmy wysychają i spowalniają swój metabolizm) w warunkach ekstremalnych

i w tym przypadku może ona dochodzić do nawet

w klimatologii oraz charakterystyki okresu wege-

temperatur od -272 do 150°C, wysokiego ciśnienia (ok. 6000 atmosfer), znoszą również 1000 razy

kilku stopni Celsjusza.

tacyjnego w Polsce.

silniejsze promieniowanie jonizujące niż jakiekolwiek inne zwierzę.

wykorzystania

danych

rzony przez Puszkina w sztuce „Mozart i Salieri”.
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Pasja nie jest
wyrzeczeniem

WYWIAD

O radości z uprawniania sportu i satysfakcji z realizacji
marzeń rozmawiamy z Małgorzatą Rogaczewską,
mistrzynią Taekwon-do, najbardziej utytułowaną
sportsmenką Lublina.
ADAM PRZYSTUPA

Przygotowując
do

naszej

naliczyłem

i

w ramach „zaprawy zimowej”

w

w zwykłym obuwiu. Taki był

Twoim

początek.

80

meda-

regularne treningi, nie było

Mistrzostw

Świata

przerw, nie było zmiłuj się.

dorobku
li

się

rozmowy

Mistrzostw

Europy.

faktem,

dyscyplina, spodobali mi się

wszystko

ludzie, atmosfera w klubie –

zaczęło się…

Wrocławskiej Akademii Taekwondo. To było inne niż wszystko, róż-

… we Wrocławiu, za sprawą mojego brata, Jacka. Byłam
w VIII klasie szkoły podstawowej i mia-

norodne. Zaczęły się obozy sportowe,
egzaminy na kolejne stopnie i pasy. Mama

łam już za sobą przygodę z lekkoatletyką i ko-

początkowo była bardzo zadowolona, dopóki

szykówką. Jacek trenował Taekwon-do i zachę-

nie wzięłam pierwszy raz udziału w zawodach.

cał mnie bym też spróbowała. Poszłam na ten

Jak mnie zobaczyła na zawodach, to przyszła do

pierwszy trening w charakterze obserwatora,

domu i powiedziała „Dziecko, czym ty się zaj-

bardzo mi się spodobało, ale przede wszystkim

mujesz? Nie mogłaś sobie wybrać jakiegoś mniej

chciałam wtedy dostać się do dobrego liceum,

kontaktowego sportu?” Odpowiedziałam „Mamo,

więc myśl o Taekwon-do odłożyłam na później.

ja to właśnie lubię, mnie to się podoba”. Tato też

Na salę treningową zawitałam więc ponownie

nie bardzo akceptował wybór tego sportu, dopie-

już w pierwszej klasie liceum. Brat nie zostawił

ro w momencie, kiedy zaczęłam odnosić sukce-

mi wyboru, zaprowadził na trening i tak już zo-

sy, zaczął być z tego dumny.

stało. Pamiętam, że te pierwsze zajęcia prowadził Andrzej Undro, mój pierwszy trener. Byłam
FOTO: Redakcja

się

Po prostu spodobała mi się

Nim jednak stały się
one

Rozpoczęły

Pierwsze

zawody

zakończyły

się

wygraną?

lekko spóźniona, było bardzo dużo ćwiczących,

Jeśli dobrze pamiętam, zajęłam trzecie miej-

a ja szłam i szłam na koniec długiej sali by za-

sce w walkach. Był rok 1993 lub 1994. Wtedy,

jąć swoje miejsce. Gdy tam dotarłam, usłysza-

chyba sama przekonałam się, że to sport,

łam głos trenera „biegamy na zewnątrz”. To był

w którym się mogę odnaleźć. Wcześniej zawsze

styczeń 1991r. Nie miałam ze sobą sportowych

chciałam startować w kategorii układów, bo wal-

butów, więc biegałam po okolicznych górkach

ki wydawały się do mnie nie pasować. Miałam
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FOTO: Kopnięcie Naerio Chagi w wykonaniu M. Rogaczewskiej.

FOTO: Mistrzyni rozbija deski. Ze zbiorów PZTKD.
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i przygotowań, nieraz bolały ręce i stopy. Dzięki

mistrzostwa Polski w 1996r. w Lubartowie.

pojechałam na mistrzostwa Polski w Olsztynie

z treningów, bo mieszkał w mojej okolicy. On mi

temu odnosiłam sukcesy.

Startowałam wtedy w jednej kategorii wago-

i przegrałam, choć wydawało mi się, że to nie

powiedział: „Spróbuj, może się w odnajdziesz

Te sukcesy to 17 medali mistrzostw

wej z podopieczną trenera Jerzego Jeduta Anitą

będzie takie trudne.

w walkach. Na pewno nic ci się nie stanie.”

świata i Europy w testach siły, w tym dwa

Pasek. Ona i Jarek Suska to byli moi sportowi

I rzeczywiście, na tych pierwszych zawodach we

tytuły mistrzyni Europy w 2004r. w fińskim

idole. Kiedy awansowałam do finału okazało się,

Wrocławiu na ul. Wojciecha z Brudzewa w ukła-

Tampere i w 2008r. we Wrocławiu, oraz ty-

że będę w nim walczyć właśnie z Anitą. Wszyscy

Byłam w szoku, orzełek na piersi, zgrupowa-

dach poszło mi przeciętnie, natomiast w walkach

tuł mistrzyń Europy w drużynie w 2005r.

mówili, że będą trzymać kciuki, ale na pewno

nia. Coś nierzeczywistego, ale od samego po-

było stanowczo lepiej. Pamiętam, że potem mu

podczas championatu w włoskim Terracina.

nie będzie łatwo. Zdawałam sobie z tego spra-

czątku po dziś dzień bardzo ważnego. Zawsze

za to podziękowałam.

To może naiwne pytane, ale jak dużo desek

wę, ale wygrałam. To był dla mnie wielki szok

byłam bardzo dumna, że mogę reprezentować

potrafisz rozbić?

i wielka radość. Prawie tak wielka jak wygrana

Polskę. W trakcie zawodów towarzyszyły mi

Zatrzymajmy się na chwilę i wyjaśnijmy

Pamiętasz pierwsze występy w barwach
narodowych?

sprawę liczby konkurencji w Taekwon-do…

Ręką byłam w stanie rozbić trzy deski, ale

na mistrzostwach świata w 1997r. z zawodniczką

niezwykłe emocje, radość z faktu, że walczymy

Taekwon-do jest czwórbojem. Na zawodach

trzeba nadmienić, że kobiety w testach siły nie

z Korei. Potem z zawodów na zawody nabiera-

w jednej drużynie. Wokół mnie w kadrze było

rozgrywane są konkurencje układów, walk, tech-

rozbijają desek pięścią, ale poprzez cięcie kra-

łam coraz więcej doświadczenia, ale każdy ko-

dużo osób, które już wygrywały, zdobywały me-

nik specjalnych i testów siły. Dodatkowo mamy

wędzią dłoni. Nogą rozbijałam cztery drewniane

lejny tytuł to było coś, na co ciężko pracowałam.

dale. One były dla mnie wzorem. Chciałam wy-

też bardzo widowiskową walkę aranżowaną.

deski. Zdarzało się, że na pokazach rozbijaliśmy

Oczywiście, czułam się coraz pewniej, miałam

grywać tak jak one. Pamiętam radość jaką niosła

Taekwon-do jest różnorodne i dzięki temu każdy

bloczki betonowe tzw. suporexy. Używałam wte-

większe umiejętności, świadomość tego jacy

ze sobą moja pierwsza wygrana na mistrzo-

może w tej dyscyplinie znaleźć coś dla siebie. Ja

dy technik nożnych Apcha Busigi i Yopcha Jirugi.

są moi przeciwnicy. Razem z moim trenerem

stwach Europy w 1997r. w Zrece na Słowenii.

szczególnych

Tadeuszem Łobodą nagrywaliśmy kamerą walki

A potem przyszły mistrzostwa świata w Sankt

w technikach specjalnych jest niezbędne, nato-

umiejętnościach - na stronie internetowej

moich przeciwniczek, by potem dokładnie je stu-

Petersburgu, na których po raz pierwszy sięgnę-

miast zawsze dobrze radziłam sobie w walkach

„Wrocławskiej Akademii Taekwon-do” zna-

diować. Byłam przygotowana, na to co się stanie

łyśmy po złoty medal wygrywając z niepokona-

i testach siły, gdzie trzeba było rozbijać deski.

lazłem takie słowa „najlepsze Naerio Chagi

podczas walki. Wiedziałam np. że kiedy przeciw-

nymi dotąd reprezentantkami Korei Płn. Niestety

Piękna i elegancka kobieta rozbija deski?

w historii Wrocławskiej Akademii Taekwon-

niczka stanie w moim kierunku tą noga, to wy-

nigdy nie udało mi się wygrać mistrzostwa świata

Kiedy jest taka potrzeba. Na egzaminach i na

do” …

kona taką technikę itp. Wiele zawodniczek mia-

indywidualnie. Tak widocznie musiało być. Wtedy

nigdy nie odrywałam się za bardzo od ziemi, co
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jednak kolegę, z którym wracałam autobusem

Skoro

jesteśmy

przy

pokazach rozbijamy deski drewniane, natomiast

Wiele osób mówiło, że to taki mój znak roz-

łam dokładnie przeanalizowanych, ale było też

w Sankt Petersburgu byłam najbliżej. W dro-

na zawodach są to deski plastikowe, włożone

poznawczy. To technika nożna wykonywana od

kilka takich, których nie pokonałam. W konku-

dze do finału pokonałam Koreankę Jang Gyong

w uchwyt specjalnej maszyny. By ją rozbić trze-

góry do dołu, czyli technika spadającej nogi.

rencji walk indywidualnych zdobyłam 10 tytułów

Ok. O złoto walczyłam z Kim Alla zawodniczką

ba celnie trafić. W innym przypadku to tak jakby

Powierzchnią atakującą jest pięta lub stopa.

mistrzyni Europy, natomiast na mistrzostwach

z Uzbekistanu. Przegrałam przez dyskwalifikację.

uderzyć w ścianę. Wtedy, jak mawiała moja kole-

Najczęściej spada ona na ramię lub twarz prze-

Polski w latach 1996-2008, czyli przez 13 lat nie

Podczas jednej z wymian ciosów, jeden z nich

żanka Ela Gromek, „na ręce pojawia się obcy”, bo

ciwnika. Zazwyczaj dobrze mi to wychodziło.

schodziłam z planszy pokonana. To oczywiste, że

był mocniejszy na tyle że zaczęła jej lecieć krew.

dłoń puchnie. Pamiętam, że zawsze po zawodach

W wielu walkach udawało mi się zdobywać punk-

z czasem pojawia się presja, bo wiedziałam, że

Wydaje mi się, że to nie były za mocne techniki,

padało pytanie „Jest obcy? Nie ma? O, to do-

ty dzięki tej technice.

jak przegram nie będzie to dla mnie łatwa sy-

ale sędziowie ocenili to inaczej i dostałam trzy

brze trafiałaś”. Po udanej próbie jest duża satys-

Co czułaś wygrywając walki?

tuacja. Ostatecznie taka walka zdarzyła się już

gam jumy, czyli punkty ujemne. Szkoda, bo wal-

fakcja. Na pewno wymagało to wiele treningów

Radość, satysfakcję. Najbardziej pamiętam

po urodzeniu mojej córeczki Marceliny. W 2010r.

ka była wyrównana.
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FOTO: Mistrzyni przed generałem Choi Hong Hi.
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walk z zawodniczkami z Korei.

kawałek świata. Czasem jest na to czas, czasem

tytułu

mistrzowskiego

waniu przebywała tam kadra skoczków narciar-

i czarnego pasa dla wielu wydaje się czymś

skich. Podczas spotkań trenerów obu reprezen-

nieosiągalnym…

tacji, którzy wymieniali się myślą szkoleniową,

Jeszcze przed swoim egzaminem jeździłam

gdzieś przy kawie powstał pomysł meczu pił-

na egzaminy zawodników naszej sekcji. Wtedy

ki nożnej. Było bardzo sympatycznie. Wygrali

głównie odbywały się one w Warszawie. I tak jak

skoczkowie, choć w ferworze walki jeden z nich

teraz jestem prawie na każdym egzaminie, tak

dostał w nos. Jak to u zawodniczek Taekwon-

samo wtedy jeździłam obserwować, jak zdaje

do… nogi latały wysoko. Potem odwiedziłyśmy

mój brat, jego koledzy. Widziałam, że nie wszyst-

ich podczas treningu skoków na igielicie. Robiło

kim się udaje, że nie wszyscy zdawali te egzami-

to niesamowite wrażenie. Zawsze ich podziwiam,

ny od razu. To pokazywało jak ważna jest w tym

zwłaszcza kiedy latają na „mamutach”.

praca i wytrwałość. Pamiętam swój pierwszy

Taekwon-do w Twoim przypadku to nie

egzamin na czarny pas. Podczas odczytywania

tylko sport, ale również tytuł mistrzowski…

wyników usłyszałam o sobie „miejmy nadzieję,

Jestem

posiadaczem

stopnia

IV

Dan

przyszła reprezentantka Polski”. I rzeczywiście,

w Taekwon-do.

w których odbywają się zawody. Dłuższym wy-

Ukończyłam też kurs instruktorski i kurs tre-

tych czasach tym, co wspominamy do dzisiaj.

jazdem, podczas którego można było dużo zo-

nerski. Z wykształcenia jestem germanistką.

Brałam udział w pięciu mistrzostwach świata i rok

baczyć był właśnie start w Sankt Petersburgu.

Dziś łączę pasję do języka i sportu pracując

To tak zwany temat rzeka. Igrzyska olimpij-

1997 był jedynym, kiedy zdołano je pokonać.

Zapamiętałam spacer do Ermitażu czy niezwy-

w Polskim Związku Taekwon-do, Europejskiej

skie budzą we mnie ogromne emocje. Zawsze

Zarówno wcześniej jak i później Koreanki zawsze

kłe białe noce, które nie pozwalały wyspać się

Federacji Taekwon-do (AETF), Międzynarodowej

je oglądam, szczególnie wtedy, gdy występują

wygrywały konkurencję walk drużynowych. To

przed startem. Myślę, że gdyby nie sport ni-

Federacji Taekwon-do (ITF). Prowadzę biuro, je-

reprezentanci Polski. Byłoby wspaniale na nich

był dla nas fenomen. W przypadku mężczyzn za-

gdy nie miałabym okazji zobaczyć Uzbekistanu,

stem asystentką pana prezesa Tadeusza Łobody,

wystąpić, ale z przyczyn ode mnie niezależnych

wodnicy również dominowali, ale zdarzało im się

Taszkientu, Samarkandy. Przy okazji startów

który jest sekretarzem generalnym ITF. Nasze

było to niemożliwe i trzeba to zaakceptować.

przegrywać. Dziewczynom nie zdarzyło się to ni-

w imprezach mistrzowskich zawitałam m.in. do

biuro w Lublinie, jest sercem Międzynarodowej

Taekwon-do ITF jako dyscyplina nie jest uzna-

gdy. To dlatego nasze zwycięstwo w Petersburgu

Rosji, Słowenii, Finlandii, Włoch, Argentyny czy

Federacji Taekwon-do. Dodatkowo jestem też

na przez MKOL, choć śmiało mogę powiedzieć,

było bardzo znaczące i do dziś jest wspomina-

Kanady. Po zakończeniu kariery zawodniczej

wiceprezesem Lubelskiego Sportowego Klubu

że organizacyjnie przewyższamy wiele związków

ne. Wtedy to było olbrzymie zaskoczenie, choć

z racji prac organizacyjnych w ramach ITF byłam

Taekwon-do, i choć chwilowo nie prowadzę zajęć

olimpijskich. Taekwon-do ITF i taekwondo olim-

przedsmak tej sensacji miałyśmy już w konku-

też podczas Pucharu Świata na Jamajce. Podczas

w klubie, mam nadzieję, że wrócę to tej aktyw-

pijskie to dwie różne dyscypliny. Zdarzało się,

rencji walk indywidualnych. Swoją kategorią

takich wyjazdów poznajesz świat, poszerzasz

ności. Pracy, jak widać, nie brakuje. Pomagamy

że zawodnicy z federacji ITF występowali z róż-

wagową wygrała Dorota Majorkiewicz. Drugie

horyzonty, spotykasz ludzi. Dzielisz z nimi zain-

ludziom z całego świata rozwijać ich pasję zwią-

nym skutkiem w sporcie olimpijskim natomiast

miejsce w kategorii do 63kg zajęła Anita Pasek.

teresowania, poznajesz ich z bliska, czasem się

zaną z tą sztuką walki.

ja nigdy nie brałam tego pod uwagę. Kiedyś był

W finale walczyła z Koreanką Kim Yong Sun. To

zaprzyjaźniasz.
Miałaś

ciwniczce kilkukrotnie nastawiano wypadający

okazję

spotkać

legendę

Taekwon-do…

bark. Ja, jak już wspominałam, wygrałam swoją

Na jednym z seminariów wykonywałam układ

walkę z Koreanką w konkurencji indywidualnej,

przed twórcą Taekwon-do generałem Choi Hong

a potem powtórzyłam to w finale walki drużyno-

Hi. To było naprawdę szczególne wydarzenie,

wej. Wspaniałe uczucie. Moje pierwsze mistrzo-

i chyba większy stres niż na zawodach. Co cie-

stwa świata. Pamiętam moment, gdy wychodzi-

kawe, pamiętam, że nigdy na seminariach nie

łyśmy do walk finałowych na ringu znajdującym

poprawiał kobiet. Kiwał tylko głową, potem brał

się na podniesieniu w centrum wielkiej hali.

chłopaka i na nim korygował błędy. Zawsze,

Z głośników niosło się „We Will Rock You” ze-

gdy spotykało się go na zawodach, robił duże

społu Queen. Po zwycięstwie zagrano dla nas

wrażenie.

„We Are The Champions”. Tamten rok był zupeł-

Taekwon-do bywa też okazją do spotkań

nie wyjątkowy. Najpierw wygrałam mistrzostwa

z ludźmi niezwiązanymi z tym sportem.

Europy, potem orientalny wyjazd na zawody

W jednej z publikacji widziałem zdjęcie

w Uzbekistanie, wreszcie przyszły mistrzostwa

z Adamem Małyszem…
Zrobiono

w Sankt Petersburgu.
Bo sport to również podróże…
Startując

w

zawodach

można

je

w

2003r.

podczas

naszego

zgrupowania w Centralnym Ośrodku Sportu
zwiedzić

w

Zakopanym

przed

mistrzostwami

świata

FOTO: Wspólne zdjęcie z Adamem Małyszem. Ze zbiorów PZTKD.

jest go mniej, ale zawsze poznajesz miejsca,

Dominacja zawodników z Korei była w tam-

była walka niczym z filmu, podczas której prze-
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Egzamin zdałam w 2007r.
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W swojej opowieści często wracasz do

w Warszawie. W tym samym czasie na zgrupo-

tak się stało.
Do

kompletu

brakuje

tylko

medalu

olimpijskiego…

taki czas, że było mi przykro, iż nie mogę wystąpić na igrzyskach. Teraz patrząc na to jako
pracownik związku wiem, że to kwestia polityczno-organizacyjna, na którą nie mamy wpływu.
Nie jesteśmy przez to sportem drugiej kategorii. Mamy tysiące trenujących w każdym wieku.
Taekwon-do jest atrakcyjne, bo dzięki treningowi
ciała człowiek wpływa też na swój umysł, poprawia jakość swojego życia, czuje się bezpieczniej.
Godziny spędzone wspólnie na sali treningowej, wzajemna pomoc, to sytuacje,
które zbliżają do siebie ludzi…
To bardzo zbliża. Dzięki tym ludziom pokonujesz swoje słabości, walczysz, stajesz się silniejsza. Ludzie, z którymi ćwiczysz stają się częścią
twojego życia, stąd zawsze mówimy o Taekwondo jako o drugiej rodzinie. Osoby z którym trenowałam, ale też te, z którymi prowadziłam zajęcia
w naszym klubie, dziś często same prowadzą
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trenować. Sport to oczywiście także przyjaźnie,

wiście prawda, ale z drugiej strony jest to coś,

zdrowa rywalizacja, która pozwala doskonalić

co kochamy. W tamtych czasach trenowałam

swoje umiejętności, ale to również wsparcie. Tak

codziennie, również w weekendy. Bywało, że po

na zawodach, jak i w życiu prywatnym. W związ-

dwóch treningach, które prowadziłam z dziećmi

ku z chorobą Marceliny, z potrzebą jej rehabili-

i z młodzieżą, zaczynałam swój własny. Dla mnie

tacji otrzymaliśmy i wciąż otrzymujemy od wielu

to było coś co lubiłam, kochałam i myślałam

osób ogromne wsparcie psychiczne, ale również

o tym właśnie w takich kategoriach, a nie jako

i finansowe. Życzliwość z jaką się spotykamy

o poświęceniu. Oczywiście, wiązało się to z ogra-

wciąż daje mi siłę. To coś, co ma dla mnie bardzo

niczeniem kontaktów z przyjaciółmi. Rodzinę,

duże znaczenie.

która mieszka daleko od Lublina widywałam tyl-

RECENZJA

ADAM PRZYSTUPA

Warto przeczytać
Mirosław Wlekły
„Górski. Wygramy my albo oni”
Wydawnictwo Znak. 2021.

Zastanawiałaś się kiedyś, co sprawiło, że

ko od święta. Trening nie był wyrzeczeniem, ale

Książka obowiązkowa dla kibica polskiej piłki nożnej. Nie mogło być lepszego czasu na jej premie-

tyle osiągnęłaś w sporcie? Co robiłaś ponad

czymś co robisz dzień w dzień, bo to twoja pa-

rę niż setna rocznica urodzin głównego bohatera. Autor, Mirosław Wlekły na przeszło sześciuset stro-

to, co robili inni?

sja. Co daje satysfakcję, dzięki czemu realizu-

nach opasłego tomiszcza zebrał setki relacji ludzi, którym dane było obcować z panem Kazimierzem

W pewnym momencie postanowiłam posta-

jesz swoje marzenia. To, nie koszt, a inwestycja,

Górskim. Człowiekiem legendą, piłkarzem, trenerem autorem największych sukcesów polskiego fut-

wić wszystko na jedną kartę. Przeniosłam się

która sprawia, że twoje życie nabiera koloru, roz-

bolu, który zda się jak mało kto, potrafił budzić w powszechnej świadomości tylko dobre skojarzenia.

do Lublina. Dziś śmieję się, że prezes Tadeusz

pędu, poszerza twoje horyzonty.

Pan Kazimierz, pan Kazio, wymawiane z szacunkiem, z życzliwością, niezależnie od zapatrywań czy

Łoboda nie pozostawił mi wyboru. Przed pod-

poglądów.

jęciem tej decyzji mnożyłam sobie obiektyw-

Jak zmierzyć się biografią osoby, która zdaje się być własnością wszystkich? Jak sprostać oczeki-

ne trudności, no bo jak ja, germanistka mam

waniom czytelników? Mirosław Wlekły, zaiste, tak jak reklamuję tę książkę jej wydawca, z detekty-

„jechać na wschód”, ale on pokazał mi, że nie

wistycznym zacięciem, z zachowaniem chronologii zdarzeń odkrywa przed nami kolejne fakty z życia

ma rzeczy niemożliwych. Tutaj, w Lubelskim

swojego bohatera. Owszem, lektura książki jest okazją do przypomnienie sobie złotych lat polskiej

Sportowym Klubie Taekwon-do, zaczęłam treno-

piłki, ale jest też, za sprawą autora, sposobnością do poznania faktów mniej znanych, nieoczywi-

wać inaczej, więcej. Nawet moje studia były temu

stych, może czasem z przyczyn obiektywnych skrywanych.

podporządkowane. Myślę, że nie byłam bardzo

Poznajemy tedy rodziców pana Kazimierza, mamę Zofię, krawcową oraz tatę Maksymiliana, ko-

utalentowana tylko ciężko pracowałam i miałam

lejarza, który wedle rodzinnych przekazów witał na lwowskim dworcu marszałka Piłsudskiego i bu-

ku temu stworzone dobre warunki. Dla wielu jest
zaskoczeniem, że nigdy w życiu nie startowałam
w zawodach juniorów. Zawsze byłam zawodnicz-

Małgorzata Rogaczewska

dował pociąg pancerny użyty w walkach o miasto. Mamy też małego Kazia zafascynowanego filmami o Dzikim Zachodzie oglądanymi w kinie Roxy na Bogdanówce, zasłuchanego w radiowe popisy
Szczepcia i Tońcia, czy wokalne popisy ojca wyśpiewującego w domu operetkowe arie. Różnobarwny

ką, która panowała nad emocjami i starałam się

Mistrzyni Taekwon-do (IV Dan), absolwentka

świat przedwojennego Lwowa to rzecz jasna również pierwsze kroki na boisku, pierwsze wizyty z tatą

słuchać trenera. Dziś powtarzam dzieciom star-

germanistyki na UMCS, trener kl. II Taekwon-

na meczach Pogoni. Zapada w pamięć sytuacja, kiedy Kazio pytając ojca, dlaczego piłkarze Pogoni,

tującym w zawodach, że będąc na planszy nie

do, mama Marceliny i Bartka. W okresie star-

którym PZPN odebrał ligowe punkty nie tracą rezonu, odkrywa co znaczy „robić dobą minę do złej

widzimy tyle, co ten, kto patrzy z boku. Wiem,

tów zawodniczka KS WAT Wrocław (1994-1997)

gry”: „Wzbogaciłem się wówczas o jeszcze jedno, nie znane mi dotąd pojęcie. Mój Boże, ileż razy

że to nie łatwe – słyszysz z boku trenera, który

i Lubelskiego Sportowego Klubu Taekwon-do

już potem przyszło mi naśladować nieszczęsnych piłkarzy pokrywając zadowoloną miną kiepskie

woła by wykonać jakąś techniką i wahasz się, czy

(1998-2012). W imprezach rangi Mistrzostw

samopoczucie”.

zrobić to teraz czy za chwilę. Często wspominam

Świata i Europy w latach 1997-2008 zdobyła 80

Niezwykle ciekawa cześć książki dotyczy okresu II wojny światowej i losów lwowskich piłkarzy

słowa trenera, jakie słyszałam podczas wspomi-

medali (44 złote, 19 srebrnych, 17 brązowych).

uczestniczących w rozgrywkach organizowanych po 17 września 1939r. przez sowietów. Wartym fil-

nanych tu walk z Koreankami „Pamiętaj, że tu

Laureatka

mowej opowieści zdaje się wątek rozegranego wiosną 1944 spotkania reprezentacji Lwowa z okupa-

chodzi o to, by popełnić jak najmniej błędów”.

w roku 2008.

sportowej

nagrody

miasta

Lublin

cyjną niemiecką drużyną KONA. Lwowiacy wygrywają 4:2, Górski strzela jedną z bramek. Niepewni

Najczęstsze błędy to zła ocena dystansu. Wtedy

Sukcesy w konkurencjach indywidualnych: 2

swego losu, z obawy przed represjami, uczestnicy meczu na jakiś zaszywają się w ukryciu. Gdy

wykonywane techniki nie sięgają przeciwnika

x Wicemistrzyni Świata w walkach, 2 x Mistrzyni

ponownie do Lwowa wkroczą Rosjanie, Kazimierz Górski zostanie namówiony do gry w milicyjnym

albo „wchodzą za głęboko”, co pozwala prze-

Europy w testach siły, 10 x Mistrzyni Europy

Dynamie, co mieć będzie szczególną konsekwencję – piłkarze nie mają wyboru, przypisany jest im

ciwnikowi na zmniejszenie dystansu. Atakująca

w walkach, 3 x tytuł najlepszej zawodniczki mi-

etat milicjantów NKWD.

noga czy ręka nie jest dla niego zagrożeniem, bo

strzostw Europy, 13 x Mistrzyni Polski w wal-

Jest wreszcie biografia pana Kazimierza świadectwem, lekcją pokory. Przypomina, że decyzja

może ją ominąć, zbić i samemu trafić. Zawsze

kach, 4 x tytuł najlepszej zawodniczki mistrzostw

o jego nominacji na trenera reprezentacji Polski wcale nie było przez ogół przyjęta entuzjastycznie.

ważne było też dobre poruszanie się podczas

Polski.

Do czasu wielkich, niezapomnianych zwycięstw kwestionowano jego nieoczywiste wybory kadrowe

walki.
Jak wiele trzeba poświęcić by sięgać po
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Udostępnione przez Wydawnictwo Znak.
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o wyrzeczeniach i litrach wylanego potu. To oczy-

medale?
Ostatnio rozmawialiśmy z trenerem o tym,
jak wiele osób mówi i pisze w tym kontekście
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treningi, a ja mam ochotę przyjść do nich i po-

Sukcesy w konkurencjach drużynowych: 4 x

czy metody treningu. Mówiono wówczas, iż Górski ma szczęście, ale nie ma umiejętności. Wielu z nas

Mistrzyni Świata w walkach, 2 x Mistrzyni Świata

niczym w lustrze mogłoby się przejrzeć w lekturze cytowanych przez autora listów do trenera. Listów

w układach, 13 x Mistrzyni Europy w walkach,

pełnych „dobrych rad”, które wszakże bledną przy współczesnych wpisach na stronach internetowych

6 x Mistrzyni Polski w układach, 3 x Mistrzyni

Pana Kazimierza, z właściwym sobie dystansem i dziś mógłby odpowiedzieć: „Jak się szczęście za-

Polski w walkach.

czyna powtarzać, to już nie jest szczęście”. „A co do szczegółów to niech się wypowiedzą specjaliści.”
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FELIETON ADAMA PRZYSTUPY
Opowieść pięćdziesiąta trzecia

Trudno walczyć z przesądami. Ze swej natury

krzyknąć smagany płomieniami stosu, a groź-

trwożąc serca swych wyznawców są irracjonal-

ba miała się wkrótce wypełnić. Czy było tak

ne. Zwykło się mawiać, iż biorą się z lęku przed

w istocie?

nieznanym, dając iluzję kontroli nad otacza-

Sięgnijmy tedy do kart historii niekoniecznie

jącym światem. Stąd by ustrzec się przed nie-

opierając się na internecie. W 1285r. na tronie

szczęściem unikamy pewnych liczb, miejsc czy

francuskim zasiada Filip IV Piękny z dynastii

sytuacji. Kiedy jednak próbujemy dociec z jakiej

Kapetyngów. Wobec pustek w królewskim skarb-

przyczyny, nie sposób tego wytłumaczyć.
Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego mianem pechowego określa się
piątek trzynastego? Szukając od-

przegranej przez jego ojca wojny o Aragonię oraz wydatków
związanych z próbą odbicia

powiedzi sięgniemy zapewne do

Anglikom Akwitanii sięga do

internetu, a tam odnajdziemy

cudzych kieszeni. W 1291r.

odpowiedź równie irracjonal-

dokonał

ną jak sam przesąd. Przyczyna

lombardzkich

tkwi ponoć w dniu 13 paździer-

a siedem lat później ofi-

nika 1307 roku, piątku, w którym z woli króla Francji Filipa IV
dokonano

masowych

aresztowań

templariuszy. Konia z rzędem temu,

konfiskaty

dóbr

bankierów,

cjalnie wygnał z Francji ludność

żydowską

zagarniając

jej dobra. Filip IV opodatkował
także duchownych, co doprowadziło do ostrego sporu z ówczesnym pa-

z duchownych francuskich, którzy otwarcie po-

Klemens V początkowo protestował przeciw

pierali stanowisko Bonifacego VIII w jego sporze

bezprawiu, ale oczyszczenie zakonników nie

z Filipem Pięknym, ale z czasem począł wyraźnie

było sprawą prostą, zwłaszcza że wielki mistrz

ulegać wpływom francuskiego władcy. Ów tym-

przyznał się do profanacji krzyża i wyrzeczenia

czasem upatrzył sobie nowe źródło uzupełnienia

się Chrystusa. Próbując więc przejąć inicjatywę

swego skarbca – templariuszy. Przygotowanie

i wyjaśnić całą sprawę wydał bullę „Pastoralis

do uderzenia trwały dwa lata. Filip Piękny po raz

praeminentiae”, na mocy której dokonano za-

pierwszy wspomniał Klemensowi V o zarzutach

trzymań templariuszy w pozostałych chrześci-

sprawców owych wydarzeń, choć templariusze

pieżem, Bonifacym VIII. Sporu, w którym król

herezji wobec templariuszy w trakcie papieskiej

jańskich krajach i rozpoczęto papieskie docho-

rozbudzają dziecięcą wyobraźnię od czasu lek-

Francji posunął się do oskarżenia papieża o he-

koronacji w Lyonie w listopadzie 1305 r. Wreszcie

dzenie. Po świętach Bożego Narodzenia wielki

tury jednej z części powieściowego cyklu o przy-

rezję, zmuszenia do ucieczki z Rzymu oraz żą-

rankiem 13 października 1307 r. oddział ryce-

mistrz Jakub de Molay stanął przed kardynałami

godach Pana Samochodzika. Na czym miałaby

dania ustąpienia ze stolicy piotrowej. Bonifacy

rzy pod dowództwem Wilhelma de Nogareta

i odwołał swoje zeznania okazując na swym ciele

polegać wyjątkowość tego wydarzenia? Możemy

VIII nie uległ tym żądaniom. Zmarł po powro-

wtargnął do komandorii templariuszy w Paryżu,

ślady tortur, które były przyczyną uprzedniego

się jedynie domyślać, iż wędrując w ostępy fobii

cie do Rzymu w 1303r. Jego następca na Stolicy

aresztując wszystkich braci wraz z wielkim mi-

przyznania się do winy. Proces był zawieszany,

i lęków, ów piątek trzynastego wiąże się z legen-

Piotrowej Benedykt XI umarł kilka miesięcy

strzem Jakubem de Molay. Jednocześnie zagar-

potem odwieszany, wreszcie w wyniku kardy-

dą o klątwie rzuconej przed śmiercią przez wiel-

później. Kolejnym papieżem po ciągnących się

nięto wszelkie dobra zgromadzone we francu-

nalskiego śledztwa templariuszy uwolniono od

kiego mistrza zakonu Jakuba de Molay. „Papieżu

w nieskończoność obradach konklawe wybrało

skich komandoriach zakonu.

zarzutów herezji, co potwierdza pergamin po-

Klemensie, królu Filipie, rycerzu Wilhelmie! Nim

arcybiskupa Bordeaux Bertranda de Got, który

Rozpoczęła się zawiła epopeja procesu tem-

święcony tamtejszym wydarzeniom odnaleziony

rok minie spotkamy się na Sądzie Bożym!” miał

przyjął imię Klemensa V. Nowy papież był jednym

plariuszy, którym król Francji zarzucił herezję.

w Archivum Secretum Vaticanum we wrześniu

kto zrzucał winę za swe niepowodzenia na
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cu mocno nadwyrężonym na skutek

FOTO: Templariusze. Adobe Stock.

pechu, szczęściu
i wielkich
wygranych

FOTO: Pieczęć zakonu templariuszy. Wikipedia.
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Ostatniej Wieczerzy, walczył weteran wojny se-

wyścigowym dla samochodów, których zakupił

zabiegach, a pozycja papieża, który wobec nie-

cesyjnej kapitan William Fowler. Założył w tym

kilkadziesiąt. Jeśli wierzyć prasie, na owe przy-

pokojów wewnętrznych we Włoszech przeniósł

celu słynny Klub Trzynastu, który swą działal-

jęcia wydawał co miesiąc po 50 tysięcy funtów.

swą rezydencję do Awinionu, była coraz słab-

ność zainaugurował na Manhattanie w piątek 13

Dość szybko wraz z maleńką córeczką opuściła

sza. Wydaje się, że zagrożonemu politycznie

stycznia 1881r, o godz. 20:13. Pewnie odpowied-

go żona. Nie chciała znosić raz po raz serwowa-

i militarnie Klemensowi V zależało na rychłym

niejsza była by godzina 13:13, ale 13 członków

nych jej upokorzeń. Nie musiała żyrować jego

zakończeniu długo ciągnącej się sprawy. Stąd

klubu zasiadało tego dnia do kolacji a nie obia-

wybryków i aktów wandalizmu które w 2006r.

ogłoszenie 3 kwietnia 1312 r. bulli papieskiej li-

du. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, iż w owym

sąd podsumował wyrokiem więzienia. Wszystko

kwidującej Zakonu Ubogich Rycerzy Chrystusa

czasie istniała niepisana zasada by do stołu nie

skończyło się więc spektakularnym upadkiem.

i Świątyni Salomona. Z więzień zwolniono więk-

zasiadało trzynaście osób, gdyż miało to wróżyć,

W maju 2010r. „King of Chavs”, jak zwała go

szość braci zakonnych i pozwolono im wstąpić

iż jeden z nich umrze w przeciągu roku. Kapitan

prasa (a co niektórzy, szukając rodzimego od-

do innych zgromadzeń. Cały majątek templariu-

Fowler jako się rzekło, rzucił temu przesądowi

powiednika, tłumaczą jako „król dresiarzy”) zło-

szy, z wyłączeniem Półwyspu Iberyjskiego, miał

wyzwanie. Goszczono się tedy pod transparen-

zostać przekazany joannitom. Sąd i polityczny

tem z napisem „„Morituri te Salutamus”, co miało

w istocie wyrok dożywotniego więzienia czekał

oznaczać, pozdrowienie od tych, którym śmierć

dostojników zakonu, ale tego Filipowi IV było

pisana. Wszyscy śmiałkowie nim zasiedli u stołu

mało. Nakazał porwać znajdujących się w mocy

igrali również z innymi przesądami m.in. rytual-

papieża przywódców templariuszy i przewieźć

nie przechodząc pod drabiną, czy też otwierające

ich na niewielką wyspę położoną na Sekwanie.

przyniesiony ze sobą parasol w pomieszczeniu.

Tam, nocą 18 na 19 marca 1314r. spłonął na

Przez następne kilka lat członkowie klubu spoty-

stosie wielki mistrz Jakub de Molay. Nie docze-

kali się 13 dnia każdego miesiąca w sali nr 13,

kawszy się sprawiedliwego wyroku od ludzi, miał

gdzie serwowano im 13-daniowy posiłek z 13

prawo liczyć na bożą pomstę. W zachowanych

świecami. Już po roku sekretarzy klub ogłosił

przekazach nie wyznaczał Bogu żadnych termi-

wszem i wobec, iż żaden z jego członków nie

nów. Faktem jest, że w przeciągu roku zmarł

zszedł z tego świata.

FOTO: Karol Jaroszyński. Z archiwów prywatnych.

2001. Król Francji jednak nie ustawał w swych
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żył podanie o ponowne przyjęcie do pracy przy
odpadach.
Zgoła inaczej przeszło sto lat wcześniej potrafił wykorzystać łaskawość losu nasz rodak
Karol Jaroszyński. W 1909r. ów syn właściciela
rozległych dóbr ziemskich na Podolu zawitał do
legendarnego Casino de Monte-Carlo. Miejsca,
gdzie upadały i rodziły się fortuny, miejsca do
dziś oddziałującego na wyobraźnię, choćby za
sprawą filmów z Jamesem Bondem. Przy stołach z ruletką grywano wówczas nie przy pomocy żetonów, lecz obstawiając szczęśliwe numery
złotymi monetami o wartości 20 i 100 franków.

król Francji oraz papież Klemens V. Kłopot jest

Doświadczenie wesołej kompanii kapitana

z trzecią ofiarą klątwy Wilhelmem de Nogaret,

Fowlera nie zdołało przekonać wszystkich. Wśród

którego w momencie kaźni mistrza templariuszy

wyznawców pechowego piątku próżno jednak

pozycję w tej klasyfikacji zajmuje zestaw cyfr za-

latem 1891r. kilkukrotnie „rozbił bank” wygrywa-

już dawno nie było wśród żywych. Nie jest też

zapewne szukać anonimowego mieszkańca po-

czerpnięty z serialu „Zagubieni”: 4, 8, 15, 16, 23

jąc 40 000 funtów (warte dziś około 4 mln fun-

prawdą, iż w ramach pomsty zwłoki Klemensa V

wiatu bieruńsko-lędzińskiego w województwie

i 42. Absurdalne? Mało prawdopodobne, by przy-

tów, a następnie powtórzył to jesienią sięgając

zostało spopielone przez piorun, który wpadł do

śląskim, który w piątek 13 sierpnia 2021r. wy-

niosły wygraną? Cóż, wyniki gier losowe czasem

po kwotę o połowę mniejszą. Być może podcho-

kaplicy, gdy papież leżał na marach. Przyczyną

grał w loterii Eurojackpot kwotę 206 550 000 zł.

potrafią zadrwić z teorii prawdopodobieństwa.

dząc do stołu Karol Jaroszyński słyszał o wyczy-

nadpalenia ciała było przypadkowe przewrócenie

To najwyższa wygrana w historii gier losowych

9 października 2018r. w losowaniu Lotto padły

nach „nababa z Polski” Stanisława Henneberga,

świecy.

w Polsce. Byłaby jeszcze wyższa, ale tego sa-

dwie główne wygrane po 1 mln 179 tys. 848,20

współwłaściciela warszawskiej fabryki platerów,

Skąd więc owo błędne przekonanie o tym,

mego dnia padła główna wygrana padła również

zł. Obie, choć to mało prawdopodobne, w jednej

który jesienią 1907r. „rozbił bank” stawiając swą

iż źródłem trzynastopiątkowych nieszczęść było

w Finlandii. Zwycięzcy musieli trafnie wytypo-

kolekturze przy Placu Waryńskiego w Poznaniu.

ostatnią złotą dziesięciofrankówkę (resztę pie-

pojmanie templariuszy? Duża w tym zasłu-

wać siedem cyfr losowanych z dwóch koszyków.

Czy jednak wielka wygrana zawsze ozna-

niędzy stracił poprzedniej nocy okradziony przez

ga Dana Browna i jego zaskakująco sugestyw-

Pierwsze pięć kreślili z puli pięćdziesięciu, dwie

cza szczęście? W listopadzie 2002r. po wygraną

kochankę). Jaroszyński miał tego dnia szczęście.

nej sensacyjnej powieści „Kod Leonarda Da

kolejne spośród dziesięciu. Zaiste potrzeba sporo

brytyjskiej narodowej loterii sięgnął dziewięt-

Wygrał w ruletę równowartość 1 mln ówczesnych

Vinci”. Tymczasem wydaje się, że ów przesąd

szczęścia by trafić główną wygraną. Szczęścia, bo

nastoletni Michael Carroll, pracujący jako łado-

rubli, co po przeliczeniu oznaczało… 774 kg czy-

ma zgoła inne, choć również literackie źródło.

trudno mówić o jakimkolwiek systemie gry, jeśli

wacz w firmie wywożącej odpady. Wydane na los

stego złota. Wcześniej raczej trwonił rodzinny

Oto w 1907r. wyobraźnię czytelników porwa-

np. w Lotto przy losowaniu sześciu cyfr możliwe

ostanie 4 funty przyniosły nagrodę w wysokości

majątek i solidnie pracował na miano utracjusza,

ła powieść Thomasa W. Lawsona pod tytułem…

jest 14 mln kombinacji. Grający z reguły zdają

9 736 131 funtów. Chłopak z Downham, szybko

ale wygrana stała się dlań biznesową cezurą. Od

„Piątek trzynastego”. Książka o pozbawionym

się na los szczęścia. W grudniu 2018r. w wywia-

stał się przekleństwem swego miasteczka i bo-

tej pory był przyrównywana do mitycznego króla

skrupułów biznesmenie, który owego dnia pró-

dzie dla portal „money.pl” Jarosław Dąbrowski,

haterem prasy kolorowej z „The Sun” na cze-

Midasa, wszystko obracającego w złoto.

buję załamać giełdę na Wall Street. A może ra-

dyrektor ds. technologii dostarczającej systemy

le.

Porzucił pracę. Po milionie funtów podaro-

Bo też miał Karol Jaroszyński niebywały

cję mają ci, którzy fenomen tego dnia tłumaczą

informatyczne dla Totalizatora Sportowego wy-

wał swoje mamie, siostrze i wujostwu, ale całą

zmysł do robienia interesów. Zdobyte pienią-

skojarzeniem piątku jako dnia śmierci Chrystusa

jawił, iż najczęściej wistowano przez grających

resztę przepuścił w trzy lata. Kupił „The Grange”

dze zainwestował w 53 cukrownie. Pomnażając

z samoistnym przesądem o pechu związanym

kombinacja cyfr to… 1,2,3,4,5,6. Inną popularną

luksusową posiadłość w Norfolk, która szybko

zyski budował kapitałową strukturę, w której

z liczbą 13? Z mitem nieszczęśliwej trzynast-

kombinacją liczb jest wielokrotność „siódemek”,

stała się miejsce dzikich imprez zakłócających

niebawem znalazło się 12 banków, kopalnie

ki, często wywodzonym od liczby uczestników

czyli 7,14,21,28,35 i 42. Ostatnią medalową

spokój mieszkańcom. Jej trawnik stał się torem

i stalownie, 8 fabryk przemysłu maszynowego,

Nad stołami do gry unosiła się zaś legenda niepozornego Anglika Charlesa De Ville Wells, który
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FOTO: Pałac Jaroszyńskich w Antopolu- Wikipedia.

wspomnień przekazał w tym celu 175 tys. ru-

o jego hojności wspomnieć trzeba, iż jeszcze

bli. Od grudnia 1917r. nasz bohater musi się

w czasach przedrewolucyjnych nabył nierucho-

ukrywać. Bolszewicy wydają nakaz jego aresz-

mość w Petersburgu przy kanale Kriukowa 120,

towania i przejmują cały majątek. Wiosną 1919r.

którą przeznaczył na urządzenie Domu i Klubu

udaje mu się wydostać przez Odessę do Francji.

Młodzieży Polskiej „Zgoda” i siedziby towarzy-

Tam próbuję odzyskać kontrolę nad europejski-

stwa „Sokół”. Nie był to, jak można by sądzić,

mi oddziałami swego finansowego imperium.

zwykły dom kultury, ale kompleks, w którym

Dyrektorzy banków, często ci, których sam mia-

obok sala klubowych mieściły się pomieszczenia

nował, żądają by uwiarygadniał swe prawa ory-

mieszkalne, duża sala teatralna, pływalnia i kort

ginałami akcji, które przepadły w rewolucyjnej

tenisowy na dziedzińcu.

zawierusze.

Czy Karol Jaroszyński był przesądny? Tego

W 1920r. przeprowadził się do Polski, gdzie ko-

nie wiemy, ale jak widać, co istotniejsze dla tej

rzystając z koniunktury inflacyjnej próbował bu-

opowieści, nie był człowiekiem poddającym się

dować nowy koncern finansowy. W latach 1920-

kaprysom losu. Gdy się do niego uśmiechnął, po-

22 pełni rolę doradcy finansowego Naczelnika

trafił to wykorzystać i poprzeć ciężką pracą. Jego

Państwa Józefa Piłsudskiego. Niestety kolejne

szczodrość, zapewne dla innych bywała uśmie-

próby wskrzeszenia finansowo-przemysłowego

chem fortuny. To zda się nienajgorsza recepta na

imperium nie zakończyły się sukcesem. Podupadł

życie…
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na zdrowiu, co miało być skutkiem nieudanego
zamachu w Operze Paryskiej. Napastnik miał
ukłuć Jaroszyńskiego zatrutą igłą. Zamach zwykło się przypisywać radzieckim służbom realizujący wówczas szeroko zakrojoną operację Trust,
która zneutralizowała środowisko „białych” rosyjskich emigrantów i zinfiltrowała służby wywiadowcze krajów zachodu, w tym również Polski.
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dwie linie żeglugowe na Dnieprze, tkalnia lnu

Pawłowny, ponoć kochał się w jednej z córek

Wiele lat później, w 1978r. w podobny sposób

w Nowogrodzie Wielkim, dwa duże przedsiębior-

Mikołaja II. Wspierał działalność ulubionego dzie-

przez zakłucie specjalnie skonstruowanym zatru-

stwa naftowe, lasy zarządzane przez Moskiewską

ła charytatywnego cara Mikołaja II Towarzystwa

tym parasolem KGB oraz bułgarskie służby zabiły

Kompanię Leśną, luksusowe hotele w Kijowie

Odrodzenia

na przystanku autobusowym w Londynie bułgar-

oraz wydawnictwa prasowe. Siedziba syndyka-

lazaret wielkich księżnych Marii Nikołajewny

tu pod nazwą „Zarząd dóbr i interesów Karola

i Anastazji Nikołajewny, ale też swobodnie obra-

Swe ostatnie lata spędził w biedzie i samot-

Jaroszyńskiego” mieściła się w kijowskim Grand

cał się w środowisku faworyta carycy, Grigorija

ności w małym mieszkanku przy ul. Smoczej

Hotelu. Syndykatem zarządzała rada, w skład

Rasputina. Niezbędne mu informacje czerpał

7/12 w Warszawie. W warunkach dalekich od

której wchodziło 5 carskich ministrów i 10 sena-

jednak nie tylko u dworu. Wedle zachowanej re-

luksusów jego dawnych pałaców w Odessie,

torów. Majątek Jaroszyńskiego w 1916r. szaco-

lacji kilkadziesiąt godzin przed wybuchem rewo-

Monte Carlo, francuskim Beaulieu-sur-Mer czy

wano na 1 miliard 276 milionów rubli. Ponoć przy

lucji październikowej przekazał znajomemu: „Na

w Londynie. Zmarł 8 września 1929r. w szpitalu

Autor Felietonów, Dyrektor ds. Środowiska i Relacji

ostrożnych szacunkach oznacza to kwotę 200

czele nowego rządu stanie Lenin, Trocki i jakiś

św. Ducha na dur brzuszny. Podczas pogrzebu

Zewnętrznych Kom-Eko, jest wnikliwym, pełnym hu-

miliardów obecnych złotych. Suma niedostępna

Gruzin, którego nazwiska nie znam”. Bolszewicki

na warszawskich Powązkach towarzyszyli mu

moru obserwatorem rzeczywistości.

dla dzisiejszych krezusów. Dość powiedzieć, że

przewrót skłania finansowego magnata do dzia-

ponoć lublinianie, bo też mieli mu za co dzięko-

Kochający życie rodzinne, dużą i małą Ojczyznę,

majątek najbogatszego Polaka znajdującego się

łania. Swym majątkiem finansuje oddziały wal-

wać. Jeszcze w 1917r. na prośbę ostatniego rek-

Człowiek o ogromnej kulturze osobistej, miłośnik histo-

na szczycie listy „Forbesa” za rok 2021 szacu-

czących z rewolucją „białych” Rosjan generałów

tora petersburskiej Rzymskokatolickiej Akademii

rii, dobrej literatury i muzyki Knopflera, zaangażowany

je się na 15,5 mld złotych. Słowem, był Karol

Antona Denikina i Piotra Wrangla. Temu samemu

Duchownej ks. Idziego Radziszewskiego zaanga-

w działania ekologiczne w Lublinie.

Jaroszyński ówcześnie najpotężniejszym magna-

służyć ma również zaangażowanie w organizo-

żował się w pomysł utworzenia w Lublinie uczelni

tem finansowym w carskiej Rosji.

waną przez brytyjski wywiad tzw. „intrygę bako-

katolickiej. Został jej głównym, obok Franciszka

By prowadzić tak szeroko zakrojoną działal-

wą”. Bolszewicka Rosja znajdowała się w fatalnej

Skąpskiego fundatorem. Na rzecz Katolickiego

więcej felietonów

ność Jaroszyński musiał rzecz jasna być dobrze

sytuacji finansowej, a zdolności Polaka dawały

Uniwersytetu Lubelskiego w latach 1918-1922

Adama Przystupy

ustosunkowanych na carskim dworze. Jego brat,

szansę na jej destabilizację za pośrednictwem

darował 350 tys. rubli, około 15 mln marek nie-

można przeczytać

Franciszek od 1911r. pełnił tam rolę młodszego

systemu bankowego. Jednocześnie daje rów-

mieckich, 291 tys. koron szwedzkich, 500 funtów

na stronie

szambelana. On sam dobrze znał carską rodzinę.

nież dowód swej lojalności – wspiera więzioną

brytyjskich oraz 40 tys. franków szwajcarskich,

www.kom-eko.pl

Był doradcą finansowym wielkiej księżnej Marii

w Tobolsku rodzinę Romanowów. Wedle swych

a kolejne sumy wpłacał aż do śmierci. Mówiąc

Artystycznego

Rusi,

finansował

skiego pisarza i dysydenta Georgii Markowa.

Adam
Przystupa
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Kiedy w 2000r. zaproponowano im miliard do-

Plotki o powrocie zespołu musiały się pojawić

Cyfrowe wersje ABBY powstawały przez wiele

czas na żmudną pracę komputerowych magików,

larów za trasę koncertową odmówili. „Chcemy,

już przy okazji premiery musicalu „Mamma Mia!”,

miesięcy w technologii motion-capture i techni-

by oblec dzisiejszą ABBĘ w ich młodsze „ja”, te

żeby ludzie zapamiętali nas takimi, jakimi byli-

tak w wersji scenicznej, jak i filmowej (zwłasz-

ce performance z udziałem zespołu i ekipy 850

zapamiętane przez wszystkich z 1979r. Jaki bę-

śmy – młodych, pełnych energii i ambicji” miał

cza, że na szwedzkiej premierze filmu zjawiła się

osób, z firmy Industrial Light & Magic założonej

dzie efekt? Zobaczymy.

powiedzieć Björn Ulvaeus. Te słowa wydają

cała czwórka muzyków.) Niezmiennie były jed-

przez George’a Lucasa. To pierwsze muzyczne

się kluczem do zgoła odmiennej decyzji, która

nak stanowczo dementowane. Wszystko zmieniło

przedsięwzięcie tej firmy.

kiełkowała w muzykach szwedzkiej supergrupy

się jakieś pięć lat temu, kiedy w mediach pojawi-

Wygląda na to, że twórcy „Gwiezdnych Wojen”,

dla dwóch nowych: „I Still Have Faith In You”

ABBA od lat kilku.

Wśród 22 dwóch piosenek tworzących program wirtualnego koncertu znalazło się miejsce

ła się frapująca informacja o projekcie widowi-

a może nawet on sam, zaproponowali muzykom

oraz „Don’t Shut Me Down”. Napisane z myślą

Ich popularność od czasu zwycięstwa piosen-

ska łączącego w sobie elementy rzeczywistości

ABBY, coś co pozwoliłoby podjąć rękawicę rzuco-

o tym jednym koncercie, niespodziewanie stały

ki „Waterloo” na Konkursie Piosenki Eurowizji

wirtualnej i sztucznej inteligencji. Pisano, że po-

ną przez czas. Nawet jeśli, owo niepogodzenie

się zaczynem nowej płyty. Jak piszą sami mu-

w 1974 liczona jest na całym świecie w niemal

mysłodawcy przedsięwzięcia fascynują się moż-

z jego upływem, było li tylko wymówką przed

zycy jej tytuł nie jest przypadkowy: „Koncerty

400 mln. sprzedanych płyt, czy ponad 16 mln.

liwością stworzenia hiperrealistycznej, wirtualnej

reaktywacją muzycznego projektu targanego

i płytę nazwaliśmy po prostu „Voyage” i napraw-

streamingowych

niezapomnianych

ABBY. Benny Anderssona intrygowała w wywia-

u swego schyłku burzą emocji w cieniu rozpadu

dę wpływamy na niezbadane terytoria. Z drobną

przebojów tygodniowo. „The Winner Takes It

dach wizja wehikułu czasu, który uchwyci to, kim

dwóch małżeństw. A może po prostu czas rze-

pomocą naszych młodszych wcieleń, wybieramy

All”, „I Have a Dream”, „Take a Chance on Me”,

byli członkowi zespołu i jacy są obecnie. Ukuto

czywiście leczy rany? Cokolwiek było powodem,

się w przyszłość. To nie jest łatwe do wytłuma-

„Dancing Queen”, „Knowing Me, Knowing You”,

nawet nazwę „ABBAtars” nawiązującą do filmu

Anni-Frid, Agnetha, Benny i Björn raz jeszcze

czenia, ale coś takiego nigdy wcześniej się nie

„Money, Money, Money”, „Does Your Mother

„Avatar” Jamesa Camerona, gdzie przedstawi-

wspólnie stanęli przed kamerami. By być rzetel-

wydarzyło.”

Know” czy „I Do, I Do, I Do, I Do, I Do” nio-

cieli ludu Na’vi wykreowano przez komputer, któ-

sły z sobą niebanalne, zapadające w pamięć,

ry generując postacie przetwarzał ruchy aktorów

porywające melodie. Wszystko skończyło się 18

za pomocą technologii motion capture. Zasłona

października 1982r., kiedy światło dzienne ujrzał

tajemnicy opaść miała najpierw w 2018, potem

ostatni singiel zespół „The Day Before You Came”.

2019r.

odtworzeń

Bohaterka piosenki w pełnej nostalgii opowieści

Czas biegł nieubłaganie zdając się drwić z tych,

opisywała dzień poprzedzający spotkanie uko-

którzy marzą by oszukać jego prawa. Wreszcie,

chanego. Przewrotny sposób ABBY na pożegna-

u progu września tego roku ogłoszono, iż 40 lat

nie. Jakby Anni-Frid Lyngstad, Agnetha Fältskog,

od premiery albumu „Visitors”, ostatniego stu-

Benny Andersson i Björn Ulvaeus chcieli powie-

dyjnego dzieła zespołu, ABBA powraca. Powraca

dzieć – wasz świat był inny nim stanęliśmy na

by 27 maja 2022r, wystąpić z 10-osobowym ze-

scenie, zapewne brnęliście przez rutynę codzien-

społem na wirtualnym koncercie w specjalnie

nych obowiązków. Kilka tygodniu później zjawili

zbudowanej w tym celu arenie w Londynie. Hala

się na niej po raz ostatni i… zamilkli. Choć nigdy

znajduje się w Queen Elizabeth Olympic Park

oficjalnie nie rozwiązali zespołu.

w Londynie i zdoła pomieści 3000 widzów.

FOTO: ABBAtars. Za zgodą Universal Music Polska.
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FOTO: Za zgodą Universal Music Polska.

EKOGADKA NR 16 - JESIEŃ 2021

ADAM PRZYSTUPA

EKOGADKA NR 16 - JESIEŃ 2021

OSZUKAĆ CZAS

nym, aby sfilmować ich występ użyto ich 160.

Nie wątpię, iż stęsknieni słuchacze wyruszą

Nagranie trwało pięć tygodni. Potem przyszedł

z nimi w tę podróż, bo też jak się zdaje nie będzie

63

40 latach i nadal być najlepszymi przyjaciółmi.”

w klasycznym tego słowa znaczeniu, melodyjne.

Powstała tedy oda do przyjaźni, która przetrwała

Powie ktoś, niedzisiejsze? Nic to, zdaje się mó-

czas próby. Przyznajmy, pełna patosu, ale mam

wić Benny Andersson. Z dużym dystansem do

wrażenie, że to chwyt stylistyczny zgoła ocze-

siebie rzuca, iż nie zamierza rywalizować z za-

kiwany przez spragnionych powrotu ABBY słu-

stępami raperów pokroju Drake, gdyż… nie ro-

chaczy. Kto z nas nie chciałby usłyszeć bezwa-

zumiejąc dzisiejszych piosenek, nie jest w stanie

runkowej deklaracji zawierzenia? Zapewnienia

ich naśladować.

opartego na przebaczeniu.

Brzmienia ABBY wciąż nie sposób pomylić
z nikim innym. To samo rzec można o śpiewie
Anni-Frid i Agnethy. Ponoć wchodząc do studia
męska część zespołu żywiła co do tego pewne
obawy, ale to co usłyszeli skłoniło ich nagrania
kolejnych piosenek. „Anni-Frid i Agnetha to najwspanialsze wokalistki” – wspomina czas spędzony w studiu Björn Ulvaeus – „ Zbierałem szczękę

64

„Wciąż mam w was wiarę
To stoi ponad szalonymi
rzeczami, które zrobiliśmy
Wszystko sprowadza się
do miłości”

z podłogi, gdy usłyszałem ich wokale w dwóch

Björn Ulvaeus pisze o sobie, o trójce swych

nowych utworach. To prawdziwe artystki, zupeł-

przyjaciół, łączącej ich „jedności serc i umysłów”,

nie niezainteresowane blichtrem kojarzącym się

wspólnie dzielonych słodko-gorzkich wspomnie-

z gwiazdami pop. One po prostu cieszą się, że

niach, ale z każdym przesłuchaniem piosenki

mogą spędzić kreatywny czas w studiu. „Voyage”

podświadomie wchodzimy w ich rolę, dajemy

tchnęło w nas nowe życie w bardzo wielu wymia-

się ponieść nabierającej mocy i rozpędzającej

rach.” Może i głos nieco obniża wraz z wiekiem

się melodii. To sekret ABBY, rzadka umiejęt-

swe brzmienie, ale i tak zdaje się nie poddawać

ność budowania wspólnoty z publicznością, któ-

zabiegom upływającego czasu. Jeśli śpiewamy

ra z czasem poczyna nucić „wciąż mam w nas

z serca, z głębi duszy, może to kolejny dowód na

wiarę” i za szczerą odczytuje inną deklarację:

jej nieśmiertelność?

„Potrzebujemy się nawzajem, jak wojownicy

Pisząc o pożegnaniu ABBY ze słuchaczami

CZERWONE
ZŁOTO POLAKÓW

na ringu”.

Coraz częściej ruszając po zakupy stara-

wołami rzeźnymi zaopatrując Śląsk i kraj nie-

my się robić je świadomie. Zwracamy uwagę

miecki w mięso (wg. J. Baszanowskiego u kresu

na jakość wybieranych produktów, ich ilość, to

stulecie eksportowaliśmy 60 tys. jego sztuk rocz-

skąd pochodzą, jak są opakowane. W przypad-

nie), ale także… czerwcem polskim.

spożywczych

Czerwiec to gatunek owa-

szukamy zdrowej żywności.

da z rzędu pluskwiaków. By

Przebiegamy wzrokiem infor-

być dokładnym – czerwiec pol-

macje

ski

ku
Ilustracje: Wikipedia. Domena publiczna.

obiecują brzmienie znane sprzed lat. Taneczne

FOTO: Za zgodą Universal Music Polska.
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sobie tego wymarzyć: wydać nowy album po

produktów

zamieszczane

przez

(Porphyrophora

polonica,

ostrożnością

Margarodes polonicus), bo takie

podchodząc do chemicznych

miano nadał mu Karol Linneusz

związków popularnie zwanych

w uznaniu jego znaczenia dla

e-składnikami.

producenta

z

czę-

całej niemal Europy, oraz faktu,

sto odnajdujemy wśród nich

iż zasiedlał on niemal wyłącznie

oznaczenia E120, za którym

ziemie Rzeczpospolitej. Czym

kryję się naturalny barwnik –

się ów owad zasłużył? Otóż

koszenila. Być może niektórzy

z jego larw pozyskiwano czer-

mają świadomość, iż winni go

wony barwnik zdobiący tekstylia

unikać alergicy i astmatycy,

wytwarzane nie tylko w Polsce,

Dość

ale

ale zapewne niewielu zdają

Francji,

również
Turcji,

w

Niemczech,

w latach osiemdziesiątych wspominałem piosen-

sobie sprawę, iż z koszenilą wiąże się historia

Toskanii,

kę „The Day Before You Came”. Nieoczywistą,

niezwykłego, a zapomnianego źródła bogactwa

Wenecji. Polski monopol nie oznaczał, iż nigdzie

epicką opowieść budowaną na zgoła filmowych

dawnej Rzeczpospolitej.

w ówczesnej Europie nie nadawano materiałom

Niderlandach

czy

kadrach. Jej bohaterka zdaje się kontynuować

Czemu czerwiec to czerwiec?

różnych odcieni czerwieni. W obszarze śródziem-

swą historię w „Don’t Shut Me Down”. Po dłu-

Rozpatrując koleje historii naszych przodków

nomorskim konkurentem naszego rodzimego

giej rozłące odwiedza miejsca pełne wspomnień

zwykliśmy narzekać na położenie geograficzne

czerwca był owad zwany kermesem czerwonym

(„Kiedyś te pokoje były świadkami naszej miło-

Polski. Zważywszy jakich los nam zgotował sąsia-

(Kermes vermilio (Planch) s. Kermococcus ver-

ści. Moich napadów złości i rosnącej frustracji”),

dów niektórzy upatrują w tym jeden z powodów

milio), którego larwy zbierano wiosną w lasach

zbiera się na odwagę by zapukać do drzwi uko-

upadku I Rzeczpospolitej. Być może jest w tym

dębowych. Barwnik zeń pozyskiwany był jednak

chanego. „Poprosiłeś mnie, żebym nie odcho-

część prawdy, bo takie potęgi jak Hiszpania czy

ponoć mniej intensywny i mnie trwalszy.

dziła, cóż, znowu jestem i nadal cię kocham” –

Turcja ulokowane w innej części kontynentu,

Czerwce polskie żerujące na korzeniach roślin

śpiewają Agnetha Faltskog i Anni-Frid Lyngstad

choć doświadczyły w swej historii równie głębo-

(najczęściej… czerwca trwałego, czerwca roczne-

witając się na powrót ze słuchaczami. A my

kich i długotrwałych wewnętrznych zapaści, nie

go i jastrzębca kosmaczka) zbierano w... czerw-

zgodnie z sugestią, nie mamy zamiaru ich uci-

utraciły niepodległości. By jednak być sprawiedli-

cu i pierwszych dniach lipca. Stąd teoria, iż wła-

szać, dając się ponieść przebojowej melodii.

wym, nasi antenaci potrafili z takiego, a nie inne-

śnie im zawdzięczamy miano jakim zwiemy dziś

Drugi z nowych utworów, „I Still Have Faith In

go położenia naszej ojczyzny korzystać, szukając

szósty z miesięcy.

You” to dla ABBY swoista pieśń powrotu. „Kiedy

przewag gospodarczych. Okres średniowiecza to

np. w kalendarzu mszału krakowskiego z 1532r.

Benny zagrał melodię, po prostu wiedziałem, że

czas prosperity żup solnych. XVI wieczna Polska

w formie „czérviecz” obok używanej w średnio-

musi być o nas” – wyjaśniał tło powstania tekstu

budowała zaś swą siłę ekonomiczną na handlu

wieczu formy łacińskiej (Junius) i niemieckiej

piosenki Björn Ulvaeus. - „Chodzi o uświadomie-

zbożem eksportowanym do Europy Północno-

(Brachmon). Zważywszy, iż jeszcze w XIV stu-

nie sobie, że nie do pomyślenia jest być tam,

Zachodniej,

zbudowa-

leciu, jak podaje w „Encyklopedii Staropolskiej”

gdzie jesteśmy – żadna wyobraźnia nie mogłaby

no angielską, hiszpańską i portugalską flotę,

Zygmunt Gloger, czerwiec zwano ugornikiem (od

drewnem,

z

którego
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to wyprawa w nieznane. Dwie nowe kompozycje

Nazwę tę spotkać możemy

65

Mendel sprzedał do Frankfurtu nad Menem ilość

a przez to wypalone pola – ugory), wiek XV mu-

na słońcu lub w piecach chlebowych.

trzykrotnie większą. Rekordowym wszakże był

Nie tylko barwnik

rok 1534, gdy obrót handlowy czerwcem szacuje

tym zapomnianym już dzisiaj bogactwem na

Mówiąc o czerwcu polskim często zapomina

się na 1963 kamieni, czyli około 30 ton.

polskich ziemiach. To wszakże tylko wiedzione

się, że był on również wykorzystywany w me-

Przytoczone wielkości pochodzą z rejestrów

logiką domysły, bo jedną z pierwszych wzmia-

dycynie. Jak podaje za Syreniuszem i Marcinem

celnych. Co ciekawe w przypadku Poznania za-

nek o czerwcu polskim jako ważnym surowcu

z Urzędowa A. Trojanowska uważano go za śro-

pisy urywają się na roku 1547 co należy wiązać

balwierskim wywożonym z Rzeczpospolitej, od-

dek wzmacniający serce. Suszone i sproszkowa-

z początkiem końca eksportowego boomu, który

najdujemy dopiero w 1521r. w dziele „Chronica

ne owady podawano z winem do picia, lub jako

trwał nieprzerwanie od lat zgoła 150. Powodem

polonorum” spisanym przez profesora Akademii

roztarte i przykładany na piersi w formie okła-

było pojawienie się na rynku bliźniaczego barw-

Krakowskiej Macieja Miechowitę.

siał być okresem intensyfikacji gospodarowania

dów na tkaninach - szkarłacie, kitajce lub jedwa-

nika pozyskiwanego z koszenili meksykańskiej.

Nie wszystko tak oczywiste

biu karmazynowym. Tkaniny barwione czerw-

Podbiwszy Meksyk hiszpańscy konkwistadorzy

Czerwiec polski długo pozostawał zagadką.

cem wykorzystywany również w formie pasów,

odkryli, iż rdzenni mieszkańcy tej ziemi pozy-

Ba, długo nie uważano go za owada. Jego larwy

którymi obwiązywały się ciężarne, by wzmacniać

skują czerwony barwnik z owadów bytujących

mylnie brano za nasiona lub zasuszone owoce,

dziecko i chronić przed poronieniem. Owe pasy

na pewnym gatunku kaktusa – opuncji kosze-

które nie zabrane na czas są źródłem wylęga-

stosowano również w celu hamowania nadmier-

nilowej. Rozwinęli jego hodowlę i zapewnili so-

nia się owadów. Marcin z Urzędowa w swoim

nych krwawień menstruacyjnych i hemoroidal-

bie monopol na jego wywóz do Europy karząc

Herbarzu z 1595r. zwał czerwce „ziarenkami

nych. Lecznicze właściwości przypisywano rów-

farbierskiemi”, choć nie wypowiadał się co do

nież czerwonym niciom, którymi obwiązywano

ich natury. Jako „szkarłatne jagody” opisywał

chore miejsce (np. w przypadku róży czy chorób

je w swoim „Zielniku” inny rodzimy botanik ery

gardła).

renesansu Szymon Syreniusz. Owadzią natu-

innym

zastosowaniem

polskiego

śmiercią próby wywiezienia żywych samic owada
z Meksyku. Udawało się to aż do 1777r. kiedy
wykraść owady zdołał francuski botanik Thierry
de Menoville.
Dlaczego koszenila wyparła naszego czerw-

rę czerwca polskiego rozeznał i opisał dopie-

pluskwiaka było jego wykorzystanie jako skład-

ro w 1731r. mieszkający w Gdańsku Holender

nika

Johann Philipp Breyn. Co ciekawe, od owego

Alkermesu, zwanego też konfektem karmazy-

czasu nasza wiedza na ten temat nadal jest frag-

nowym. Surowy jedwab farbowany czerwcem

mentaryczna. Współcześni entomolodzy zwraca-

przez 24 godziny namaczano w soku jabłkowym

ją uwagę, iż zarówno w literaturze zagranicznej,

i wódce różanej, po czym całość zagotowywano.

jak i krajowej brak prac dotyczących przebie-

Po odrzuceniu jedwabiu, dodając cukier wywar

gu cyklu życiowe tego pluskwiaka opartych na

zagęszczano do konsystencji miodu. Na koniec,

żmudna. Na korzeniu jednej rośliny znaleźć moż-

sukcesem na Wyspach Kanaryjskich. Jej podaż

systematycznych i metodologicznie poprawnych

wedle przekazu Syreniusza dodawano jeszcze

na było do 10 cyst czerwca, stąd przypuszcza

musiała być większa od pozyskiwanego w formie

obserwacjach.

aromatyczne ambrę i piżmo, drzewo rajskie,

się, iż by uzyskać kilogram surowca należało wy-

zbieractwa czerwca. Nadto rodzimy owad posia-

rwać około 260 tysięcy roślin.

dał ciała tłuszczowe, stanowiące wraz z wodą

słynnego

syropu

alkermesowego,

czyli

Wiemy wszakże, iż samiczka czerwca polskie-

cynamon, a także szlachetne perły i złoto oraz

go składa na przełomie lipca i sierpnia 600-700

kamień lazurowy. Tak przyrządzony Alkermes

jajeczek. Po miesiącu wylęgają się z nich lar-

ca?

Znawcy tematu podkreślali, iż „czerwiec

polski co do istoty farbującej, w piękności koloru
nie ustępuje amerykańskiej koszenili”. Zaważyła
ekonomika. Hiszpanie jako się rzekło rozwinęli
jej hodowlę, podejmowali próby jej przeniesienie do Europy, początkowo nieudane w okolicach Grenady i Walencji, wreszcie zakończone

poprzez

połowę jego wagi. W efekcie pozyskiwano zeń

uważano za uniwersalny środek przywracający

Kraków, Wrocław i Gdańsk trafiały do najważniej-

mniej barwnika niż z meksykańskiej koszenili.

wy, które zimują w glebie do przełomu marca

siły po różnych chorobach, zwłaszcza przypadło-

szych ośrodków tekstylnych ówczesnej Europy.

Sam proces uzyskania barwnika był też bardziej

i kwietnia. W ciepłe wiosenne dni wychodzą na

ściach sercowych. Wzmacniał ponoć siły życio-

Za pośrednictwem Ormian niewielkie ilości do-

pracochłonny. Podobno też „tłustość ta nadawała

powierzchnię gleby, gdzie krótko żerują na mło-

we, stąd zalecano go kobietom ciężarnym i ro-

cierały także do Turcji, natomiast jak się zdaje ze

mu podczas przechowywania i użycia we fabry-

dych listkach roślin a następnie zstępują w głąb

dzącym, oraz jako środek łagodzący nadmierny

względu na wysokie ceny nie byli czerwcem za-

kach woń nieprzyjemną”.

ziemi by smakować tym razem korzenie. Tam

smutek i melancholię.

Transporty

czerwca

polskiego

interesowani rodzimi wytwórcy sukna. Z czasem

Dziś czerwiec polski to gatunek rzadki i za-

larwy przechodzą przemianę (wylinkę) w formę

Przymioty larw czerwcowych zyskały rów-

głównym ośrodkiem handlu tym niezwykłym

grożony. Znajduje się w czerwonych księgach

cysty tracąc nogi i czułki. W takim stanie czerw-

nież uznanie w kosmetyce. Pozyskany z nich sok

dobrem stał się Poznań. Wedle zachowanych

Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu. Jeszcze w la-

ce polskie pozostają do drugiej połowy czerwca

zmieszany z sokiem cytrynowym służył do spo-

źródeł w 1485r. w stolicy Wielkopolski trudniło

tach sześćdziesiątych ubiegłego wieku uznawa-

i początku lipca, kiedy przepoczwarzone w doro-

rządzania tzw. „papieru hiszpańskiego” używa-

się tym aż 49 kupców (19 Żydów, 14 Polaków,

no go za gatunek powszechnie występujący

słego owada wychodzą na powierzchnię by prze-

nego przez kobiety do różowienia twarzy.

8 Włochów, 6 Niemców i 2 Ormian). Wspomina

w Polsce. Współcześnie spotkać go niezwykle

Eksportowy przebój

się, iż w latach świetności handel czerwcem mógł

trudno, z uwagi na systematyczne zmniejszanie

dłużyć gatunek.
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Jeszcze

Ilustracje: Wikipedia. Domena publiczna.
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z cennych „ziaren”. Pozyskany surowiec suszono
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prażącego słońca, powodującego często suszę,

Czerwce polskie zbierano więc jeszcze przed

Czerwiec polski zbierany był na terenie całej

przynosić Poznaniowi 300 000 florenów roczne-

się powierzchni nieużytków, będących jego na-

przepoczwarzeniem, w postaci owych cyst, kule-

Rzeczpospolitej, ale najwięcej pozyskiwano go

go dochodu. Nic dziwnego, jeśli tylko w 1515r.

turalnym siedliskiem. Niewątpliwie zasługuje na

czek o wielkości 3-4 mm. Zajmowały się tym zwy-

w Wielkopolsce, na Mazowszu, Podlasiu, Wołyniu,

włoski kupiec Giovanni Battista Dologesa zaku-

ochronę gatunkową, również ze względu na swo-

kle kobiety i dzieci wyrywając żywiącą pluskwiaka

Podolu i Rusi Czerwonej. Trudniły się tym całe

pił i wyeksportował do Norymbergi prawie 3,5

je historyczne zasługi.

roślinę z ziemi a następnie obierając ich korzenie

wsie, bo jak można się domyślać była to praca

tony cennych larw a w roku 1540 poznański Żyd
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WIEDZY NIGDY ZA WIELE

Nadchodzące
zmiany w 2022r.
Nadchodzący 2022r. niesie ze sobą kilka zasadniczych zmian
w sferach kadrowo-płacowych, o których wiedzieć warto.
A więc po kolei….

FOTO: z archiwów prywatnych

MAŁGORZATA GAJKO

BEATA GROEN

Jak co roku czeka nas zmiana minimalnego wynagrodzenia, które w 2022r. wynosić
będzie 3010 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa 19,70 zł brutto.
Płaca minimalna obliczana zgodnie z projektowanymi przepisami Polskiego Ładu wyniesie netto na
rękę 2363,56 zł. Jest to o 154 zł (wysokość zaliczki na podatek) więcej niż bez wprowadzenia zmian

Farsz:
•

ugotowana mieszanka

podatkowych, natomiast wynagrodzenie minimalne netto obliczane wg aktualnie obowiązujących

kasz: pęczak, bulgur

przepisów wyniosłoby 2209,56 zł.

i zielona soczewica
•

Projektowane zmiany w ramach „Polskiego Ładu” – przepisy podatkowo – składkowe:

podsmażona cebulka
z czosnkiem

•

słodka i ostra papryka
pokrojona w kostkę

•

podniesiona zostanie kwota wolna od podatku do wysokości 30 000 zł;

•

nastąpi podwyższenie pierwszego progu skali w podatku PIT do 120 000 zł, po przekroczeniu

•

seler naciowy

tej kwoty trzeba będzie płacić 32% podatku - w obecnej chwili 32% podatku płaci się po prze-

•

kilka pieczarek

kroczeniu dochodów w wysokości 85 528 zł;

•

posiekany jarmuż i mięta

Liście winogron doskonale nadają się do przygotowania nadziewa-

wprowadzona zostanie tzw. ulga dla klasy średniej – dotyczy osób zatrudnionych na pod-

•

pomidor bez skórki

nych roladek nazywanych potocznie gołąbkami i smakują wybor-

i nasion

nie. Ponadto są bardzo łatwe w przygotowaniu.

•

stawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku
pracy, których roczne przychody mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł, czyli

•

•

z dip-em ogórkowo - miętowym

sól, odrobina soku

w miesięcznej wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł. A więc obliczona zaliczka na podatek będzie

z cytryny i ostra

W pierwszej kolejności przygotowujemy farsz. W moim wyda-

zmniejszana o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym

przyprawa harissa

niu powstał spontanicznie z produktów, które miałam w spiżarni

przedziale skali podatkowej (5 100 zł : 12 miesięcy = 425 zł miesięcznie), jeżeli pracownik

i ogrodzie.

przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży oświadczenie PIT-2;

Dip:

Do zawijania potrzebujemy zdrowych, dużych liści winogron które

podatek dochodowy nie będzie pomniejszany o składkę zdrowotną.

•

śmietana 12% lub jogurt

należy zblanszować przez ok 3-5 min. Na wilgotne liście nakłada-

•

świeży ogórek bez nasion

my przygotowany farsz i zawijamy jak tradycyjne gołąbki. Na dnie

starty na grubych oczkach

naczynia żaroodpornego wykładamy warstwę liści, układamy ro-

(należy odcisnąć wodę)

ladki, delikatnie smarujemy je olejem i pieczemy w temperaturze

solidna porcja posiekanej

ok 160 stopni przez 20-40 min. Czas pieczenia zależy od „wieku”

mięty

liści. W lecie młode listki są delikatne i potrzebują krótszej obrób-

Począwszy od 1 stycznia 2022r. zmiany mają objąć również osoby powołane do pełnienia funkcji,
a mianowicie zostaną objęte obowiązkowymi składkami zdrowotnymi. Oznacza to, że osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania (prezesi spółek, członkowie zarządu,

•

prokurenci, itp.), które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie od dnia powołania aż do

68

Roladki
w liściach
winogron

momentu odwołania, mają zostać objęte 9% składką zdrowotną. Osoby te zgłasza do ubez-

•

czosnek

ki, jesienne musimy dopieścić troszkę dłużej.

pieczenia zdrowotnego podmiot wypłacający wynagrodzenie.

•

sól, pieprz, sok z cytryny

Roladki możemy podać z dip-em np. ogórkowo-miętowym.

i cukier

Smacznego!
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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 trzecim kwartale 2021 roku jubileusze:

10-lecie
pracy w KOM-EKO:

Paweł Gęca, Łukasz Kamola,
Marta Momot, Jarosław Zachara

15-lecie
pracy w KOM-EKO:

Beata Kędzierska, Krzysztof Bors

25-lecie
pracy w KOM-EKO:

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