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Szanowni Czytelnicy!

Ani żeśmy się spostrzegli, jak kolejny minął roczek… Przełom grudnia 

i stycznia to niezmiennie czas podsumowań i postanowień. Stąd w naj-

nowszym numerze EKOgadki znajdą Państwo wiele ciekawych informa-

cji o działalności Grupy KOM-EKO i planach przybliżających do reali-

zacji idei Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Jednocześnie chcemy tym 

numerem EKOgadki towarzyszyć Państwu w okresie świąt Bożego Naro-

dzenia. Zapraszamy więc do zgłębienia wraz z nami tajemnicy Gwiazdy 

Betlejemskiej, historii wigilijnego karpia oraz wspomnień sylwestrowych 

szaleństw lublinian. Być może u progu nowego roku zainspiruje Państwa 

opowieść o Stefanie Knappie, światowej sławy artyście z Lubelszczyzny. 

Dla innych impulsem do podejmowania nowych wyzwań może stać się 

rozmowa z aktorką i tancerką Anną Iberszer.

Miłej lektury.
Zarząd Kom-Eko S.A.

DOBRY ROK 8

NIETOPERZE 40

WYWIAD 54

FELIETON 68

POLECAMY:

KNAPP 
str. 48

Radosnych, zdrowych, pełnych 
miłości i pokoju 

Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności  
w nadchodzącym 2022 roku

wszystkim Czytelnikom
życzy zespół redakcyjny EKOgadki

oraz zarząd i pracownicy 
Grupy KOM-EKO
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październik 2021 KOM-EKO rozpoczęło realizację autorskiego programu 
„Ekologiczny uczeń” skierowanego do uczniów szkół podstawowych 
i średnich. W ich ramach podczas wizyt w szkołach nasi pracowni-
cy dzielą się swoją wiedzą z zakresu ekologii, ochrony środowiska, 
a zwłaszcza świadomego gospodarowania odpadami. Wzmocnienie 
edukacji ekologicznej i rozwijanie postawy odpowiedzialności za 
środowisko naturalne jest jednym z sześciu priorytetów edukacji 
realizowanej w szkołach w roku szkolnym 2021/2022;

14 października 
2021

w ramach wsparcia dla objętej patronatem KOM-EKO Szkoły 
Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie, przekazali-
śmy sprzęt informatyczny w postaci dwóch notebooków i pięciu sta-
cjonarnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem;

październik 
- listopad 2021

zakup dwóch samochodów Iveco Daily i polewaczki na podwo-
ziu Renault Midlum napędzanych gazem CNG na potrzeby Zakładu 
Oczyszczania KOM-EKO oraz samochodów hakowych na podwoziu 
MAN TGL 8.190 dla Zakładu Wywozu Odpadów KOM-EKO;

1 listopada 2021 rozpoczęcie przez Zakład Oczyszczania i Zakład Robót Drogowych 
kolejnego sezonu zimowego mechanicznego i ręcznego oczyszcza-
nia ulic, chodników i placów miasta Lublin;

listopad 2021 podpisanie przez KOM-EKO umowy sponsorskiej z KS Budowlani 
Lublin. Wspieramy ekstraligowy zespół rugbistów z Lublina w walce 
o kolejny medal Mistrzostw Polski;

grudzień 2021  firma KOM-EKO i jej pracownicy wzięli w tym roku udział w akcji 
„Szlachetna Paczka”. Przygotowaliśmy prezenty odpowiadając na 
potrzeby oczekującej pomocy rodziny z Bychawy.

Minione tygodnie to przede wszystkim ogrom codziennej,

efektywnej, choć nie zawsze efektownej pracy,

ale również kilka wartych przypomnienia zdarzeń:

Kalendarium 
Kom-Eko

Tak jak w poprzednich latach, również w tym roku firma KOM-EKO i jej pracownicy wzięli udział 
w akcji „Szlachetna Paczka”. Przygotowaliśmy prezenty odpowiadając na potrzeby oczekującej po-
mocy rodziny z Bychawy. 

Szlachetna Paczka to projekt, którego celem jest pomoc rodzinom i osobom znajdującym się 
w trudnej sytuacji życiowej. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bez-
pośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć 
samodzielnie rozwiązywać swoje problemy. 

Obchody Dnia Edukacji Narodowej to wła-
ściwy czas, by złożyć serdeczne podziękowa-
nia wszystkim tym, którzy pomagają zdobywać 
uczniom nową wiedzę oraz inspirują ich do roz-
wijania pasji i talentów.

Nasze życzenia i wyrazy uznania przekazali-
śmy tego dnia osobiście na ręce kadry nauczy-
cielskiej i pracowników Szkoły Podstawowej nr 
48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie. Firma 
KOM-EKO przekazała również w ramach opie-
ki patronackiej nad szkołą sprzęt informatycz-
ny w postaci dwóch notebooków i pięciu sta-
cjonarnych zestawów komputerowych wraz 
z oprogramowaniem.

Szlachetna paczka 
z KOM-EKO          ADAM PRZYSTUPA

Pomoc 
dla szkoły
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Ten rok był naprawdę dobry dla aplikacji 
ekoAPP. Wszelkie dane wskazują, iż podjęliśmy 
słuszną decyzję, by w tak trudnym czasie jakim 
jest pandemia, rozpocząć prace i wdrożyć pro-
jekt aplikacji.

Przez naszą aplikację obsłużyliśmy już po-
nad 2 tys. zgłoszeń od mieszkańców Lublina. 
Widzimy, że ta forma komunikacji jest wygod-
na i szybka dla klientów, a z uwagi na obsługę 
tych zgłoszeń w systemie, wszystkie zgłoszenia 
są przez nas obsługiwane i nic nam nie ginie, 
a dodatkowo pokazują nam obszar, gdzie trzeba 
bardziej wesprzeć mieszkańca, czy też poprawić 
obsługę.

Liczba użytkowników wzrasta każdego dnia, 
na koniec roku 2021 mamy już kilka tysięcy użyt-
kowników. Zerkając nieco głębiej w statystyki 
widzimy średni miesięczny przyrost na poziomie 
200 nowych kont, a w pewnym momencie osią-
gnęliśmy poziom 8 tys. aktywnych sesji, a śred-
ni czas zaangażowania użytkownika to równe 
3 minuty. Jesteśmy dumni z tych wyników, bo 
pokazują, że aplikacja jest pomocna. Statystki 
zobrazowały nam również elementy, z których 
użytkownicy najczęściej korzystają. Mamy zde-
cydowanych 3 liderów: harmonogram wywozu 
odpadów, wyszukiwarka odpadów oraz zgłosze-
nia. To pozwala nam sądzić, że aplikacja ekoAPP 
naprawdę stała się codziennym pomocnikiem 
podczas segregacji odpadów i mobilizuje nas do 
ciągłego jej ulepszania. Z pracą aplikacji wiążą 
się również działania, których nie dostrzegamy 
na co dzień. To praca zespołu odpowiedzialne-
go za aktualizację, wychwytywane wszelkich 

błędów oraz ich bieżącą eliminację czy dbanie o 
bezpieczeństwo. Na potwierdzenie tego, warto 
powiedzieć, że w tym roku wydaliśmy już kilka 
aktualizacji z naciskiem na system Android. 

Widząc potencjał aplikacji, wygodę tego 
narzędzia dla mieszkańców zdecydowaliśmy 
o wsparciu spółek z grupy i wdrożyliśmy apli-
kację w innych Miastach, miasteczkach. W tej 
chwili oprócz miasta Lublin oraz Kraśnik, aplika-
cja działa w blisko 60 mniejszych miasteczkach.

Baza naszej wyszukiwarki odpadów nie przy-
rasta już tak szybko jak na początku, ale w tej 
chwili liczy blisko 900 odpadów. Staramy się, aby 
każdy trudny odpad do segregacji pojawił się 
w naszej aplikacji.

Aplikacja stała się dla nas użytecznym me-
dium, dzięki któremu możemy z dużym wyprze-
dzeniem publikować harmonogramy na kolejny 
rok, nim dostarczymy je w formie papierowej do 
każdego mieszkańca. Wierzymy, że te działania 
pozwolą w niedługim czasie odejść od wersji pa-
pierowej i pozostać tylko na harmonogramach 
dostępnych w aplikacji oraz na stronie www, co 
przełoży się na korzyści środowiskowe. Badania 
nie pozostawiają złudzeń, opracowane przez 
Environmental Paper Network iż w ciągu 50 lat 
ilość zużywanego na świecie papieru zwiększy-
ła się aż czterokrotnie! Polska plasuje się na 19 
miejscu na świecie z wynikiem 143 kg papieru na 
jednego mieszkańca. Nie jest to wynik zachwy-
cający, dlatego warto popracować nad swoimi 
nawykami i dać przykład innym. Gospodarność 
w służbie przyrodzie to niezwykle szlachetna 
cecha!

Rugby – jak chciał Winston Churchill - to na pozór gra chuliganów, w którą grają dżentelmeni. 
To sport, który potrafi rozpalić ogromne emocje. Sport, w którym zmagania najlepszych na świecie 
przyciągają przed telewizory widownię większą od tej, podczas piłkarskich mundiali.

KOM-EKO zdecydowało się wesprzeć lubelskich zawodników w ich walce na boiskach ekstraligi. 
Wierzymy, że nawiążą do najlepszych tradycji tego sportu w naszym mieście i sięgną po szósty w hi-
storii medal Mistrzostw Polski. 

FO
TO

: 
K
S
 B

ud
ow

la
ni

 L
ub

lin

KOM-EKO sponsorem 
KS Budowlani Lublin 
ADAM PRZYSTUPA

Gdzie dziś jest 
aplikacja ekoAPP?

GRZEGORZ CHWIŁKA
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Jak co roku spotykamy się, 
by podsumować minione 12 
miesięcy. Jaki był dla Grupy 
KOM-EKO rok 2021?

I.Z. Mijający rok był za-
równo trudny jak i dobry. 
Trudny, bo cały czas mie-
rzymy się z kolejnymi falami 
pandemii. Naszą społeczność 
dotknęły dosyć liczne przy-
padki zachorowań, w większości 
o w miarę lekkim przebiegu, choć nie 
brakowało również przypadków cięż-
kich. Ten rok był również wyjąt-
kowo trudny z punktu widzenia 
operacyjnego, a w szczegól-
ności realizowanych inwesty-
cji, opóźnionych ze względu 
na rosnące ceny i przerwane 
łańcuchy dostaw.  Niemniej, 
pomimo wskazanych trudno-
ści, z punktu widzenia opera-
cyjnego mijający rok jawi się 
dla nas jako dobry. Przypomnę, że 
zaczął się intensywną zimą w stycz-
niu i lutym, co było szczególnie ważne dla 
naszego biznesu w zakresie zimowego utrzyma-
nia miasta i pozwoliło w pełni rozwinąć skrzydła 
naszej drużynie odpowiedzialnej za ten obszar, 
za co całej załodze bardzo dziękujemy. Kolejnym 
wyzwaniem były postępowania przetargowe, za-
równo w Lublinie jak i w Kraśniku oraz innych 

gminach w których nasze spółki 
KOM-EKO i Ekoland świadczą 

usługi. W większości postępo-
wań osiągnęliśmy zamierzone 
cele z czego jesteśmy zado-
woleni. Operacyjnie świad-
czenie usług rozpoczęliśmy 
we wszystkich lokalizacjach 

płynnie i bez żadnych kompli-
kacji. Na ten sukces zapracowa-

ło wielu z naszych współpracowni-
ków począwszy od Pań zajmujących 

się postępowaniami w ramach zamówień 
publicznych, po zespoły odpowie-

dzialne za logistykę, wdrożenie 
i realizację usług, na najwyż-
szym poziomie.

Rok 2021 był dla nas rów-
nież rekordowy w zakresie 
przetwarzania i zagospoda-
rowania odpadów. Pomimo 

perturbacji covidowych stru-
mień odpadów cały czas rośnie, 

a wzrastająca w Grupie KOM-EKO 
efektywność zagospodarowania od-

padów ukierunkowana na produkcję paliw 
alternatywnych i osiągania wyższych poziomów 
recyklingu i odzysku pozwala na optymalizację 
relacji przychodów do kosztów. Tutaj ogromny 
wkład wniosły operacyjne zespoły w Lublinie, 
Kraśniku oraz w Świdniku, jak również współ-
pracownicy dbający o relacje handlowe zarówno 

z cementowniami jak i recyklerami. Oczywiście 
sukcesy operacyjne pozostałyby niemierzalne 
i nie byłyby optymalizowane, a inwestycje nie 
byłyby finansowane, gdyby nie profesjonalne 
i perfekcyjne wsparcie naszego zaplecza finan-
sowego, księgowego, kadrowego oraz admini-
stracyjnego zarówno w Lublinie, Kraśniku jak 
i w Świdniku.

Świdnik to nowa lokalizacja na mapie 
KOM-EKO …

M.B. Tak, dla przypomnienia w drugiej po-
łowie zeszłego roku, KOM-EKO nabyło większo-
ściowy pakiet akcji w Lubelskiej Agencji Ochrony 
Środowiska S.A. Rok 2021 jest pierwszym peł-
nym rokiem współpracy w ramach grupy kapi-
tałowej KOM-EKO. Dołączenie LAOŚ do naszej 
grupy doskonale wpisało się w strategię rozwoju 
o nowe linie biznesowe oraz tworzy dodatkowe 
synergie pomiędzy spółkami grupy. Zarząd LAOŚ 
ambitnie planuje rozwój czego dowiódł wcho-
dząc w obszar tzw. facility management w jed-
nej z kieleckich fabryk. Spółka prowadzi obec-
nie zaawansowane prace inwestycyjne w postaci 
budowy hali oraz nowej instalacji do segregacji 
odpadów budowlano-remontowych. Zakładamy, 
że symboliczne przecięcie wstęgi i uruchomienie 
nowej linii nastąpi w 2022r.

Pojawiły się również nowe spółki 
w Grupie KOM-EKO…

I.Z. EkoPak to nasza spółka zależna która 
z jednej strony już prawie zrewitalizowała główną 
siedzibę grupy KOM-EKO, z drugiej finalizuje in-
westycje tzw. „Lubelskiego Centrum Recyklingu”. 
Rozruch instalacji Centrum Recyklingu nastąpi 
za ok. 3 m-ce. Ta instalacja szyta na prawie 40 
tys. ton odpadów surowcowych rocznie pozwo-
li osiągnąć jeszcze lepsze parametry recyklingu 
tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury. 
Nowym podmiotem w naszej grupie jest również 
Eko-Energia Sp. z o.o. To nasze pionierskie wej-
ście w proces odzysku energii tkwiącej w odpa-
dach, które nie nadają się do recyklingu. Projekt 
realizowany we współpracy z naszym partnerem 
strategicznym firmą Veolia w Kraśniku pozwoli 
osiągnąć wiele celów zarówno ekologicznych jak 
i ekonomicznych. Nowoczesna, czysta, ekolo-
giczna instalacja na wzór rozwiązań skandynaw-
skich, szyta na miarę pod ilości odpadów wytwa-
rzanych przez lokalną społeczność, zastępująca 
jednocześnie instalację węglową i dostarczają-
ca ciepło systemowe dla mieszkańców Kraśnika 

będzie rozwiązaniem zgodnym z najnowszymi 
trendami ekologicznymi, a dodatkowo, zahamuje 
wzrost kosztów zagospodarowania odpadów oraz 
ciepła i ciepłej wody w mieszkaniach.

Czyli recykling i odzysk energii, czy 
w tym tkwi przyszłość odpadów?

M.B. Recykling odpadów oznacza prze-
kształcanie ich w surowce, dając im drugie ży-
cie. W kontekście zrównoważonej gospodarki 
odpadowej, recykling będzie nadal zyskiwał na 
znaczeniu. Recykling nie tylko stanowi rozwią-
zanie palącego problemu ekologicznego, ale jest 
również działalnością opłacalną ekonomicznie. 
Dlatego nasze inwestycje w Centrum Recyklingu 
EkoPak jak również dynamiczna kompostownia 
do odpadów bio i zielonych w Kraśniku realizo-
wana przez Ekoland mają podłoże nie tylko eko-
logiczne, ale również zasadność ekonomiczną.

To nie przypadek, że ponad połowa światowej 
produkcji papieru pochodzi z recyklingu, a nie 
z masy papierniczej. Nie jest też przypadkiem, 
że przemysł żelazny żyje głównie z przetworzo-
nego żelaza, a nie tylko rudy, ani że tworzywa 
sztuczne z recyklingu są obecnie priorytetem 
dla światowego przemysłu tworzyw sztucznych. 
Przemysł doszedł do tego wniosku dziesiątki lat 
temu, a poszczególne gałęzie zorganizowały się, 
zmuszając specjalistów od recyklingu do ciągłe-
go doskonalenia swojego know-how, aby produ-
kować surowce zgodne z ich specyfikacją. Polska 
niestety rozpoczęła te procesy dość późno i teraz 
musimy nadrabiać stracony czas. Dlatego nie ro-
zumiemy, dlaczego tak duże emocje społeczne 
wywołują wszelakie inwestycje, które poprawiają 
nasze środowisko. 

Od reformy odpadowej w 2013 roku recykling 
stał się branżą, która wymagała poważnych inwe-
stycji. Grupa KOM-EKO zainwestowała dziesiątki 
milionów złotych, aby sprostać innowacyjnym 
wyzwaniom związanym z przetwarzaniem coraz 
bardziej zróżnicowanych odpadów. Przyszłość 
recyklingu rysuje się w jasnych barwach. Będzie 
to główna działalność w XXI wieku. Stworzy set-
ki tysięcy miejsc pracy na całym świecie, będzie 
miała znaczący wpływ na światowe rynki surow-
ców i wniesie istotny wkład w debatę ekologicz-
ną. Dla nas recykling nie jest już tymczasowym 
rozwiązaniem ekologicznej sytuacji kryzysowej, 
ale najlepszym sposobem na odzyskanie mak-
symalnych zasobów, które wreszcie nie będą 
już marnowane kosztem przyszłych pokoleń. 

ROK DOBRY, 
ROK TRUDNY
O mijającym 2021 roku i planach na przyszłość 

rozmawiamy z Zarządem KOM-EKO S.A. 

Panem Marcinem Benbenkiem (M.B.) 

oraz Panem Ireneuszem Zimochem (I.Z.)

FO
TO

: 
M

.B
en

be
ne

k 
(u

 g
ór

y)
, 

I.
Z
im

oc
h.

 Z
 a

rc
hi

w
ów

 K
om

-E
ko

.



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 1

7 
- 

Z
IM

A
 2

02
1

10

Wszelkie nasze działania na rzecz środowiska 
mają ten sam cel: kontynuować budowę tej co-
raz bardziej „zielonej planety”, której wszyscy 
pragniemy. Jesteśmy dumni, że możemy brać 
udział w tej przemysłowej i społecznej prze-
mianie, a przekonanie do niej naszych klientów, 
z których wielu jest z nami od lat, jest naszym 
największym osiągnięciem.

To oznacza bardzo ambitne plany inwe-
stycyjne na kolejne lata…

I.Z. Wartość planowanych inwestycji w ra-
mach całej grupy kapitałowej na następne 5 lat 
to kilkaset milionów złotych. Tylko w roku 2021 
inwestycje to ponad 70 milionów złotych. 
Wymieńmy te najważniejsze zaczynając od 
tych, o których już  wspomnieliśmy wcześniej 
czyli Centrum Recyklingu w Lublinie wraz z za-
pleczem socjalnym dla ponad 100 osób, insta-
lacja w Świdniku, hala i budowa hermetycznej 
kompostowni dla odpadów bio w Kraśniku wraz 
produkcją kompostu dla celów rolniczych, ale 
też zaplecze techniczno-remontowe wraz z myj-
nią i stacją paliw w Lublinie przy Metalurgicznej 
i ostateczna wyprowadzka ze starej lokalizacji, 
Zakład Odzysku Energii w Kraśniku i kolejne 
w innych lokalizacjach, budowa profesjonalnych 
składowisk dla pozostałości ustabilizowanych od-
padów nie nadających się do recyklingu i innej 
formy odzysku, oraz składowisk dla odpadów 
niebezpiecznych, ale również  wiele innych po-
mniejszych inwestycji utrzymujących sprawność 
zakładów i floty.

Czy z tymi inwestycjami wiążą się audy-
ty finansowe i prawne, których obecnie do-
świadczamy w spółkach?

M.B. Tak, w dużej mierze, ale nie tylko. 
Uważamy, że jako firma branży odpadowej będą-
ca jednocześnie ogniwem w łańcuchu dbających 
o czyste środowisko i miejsce zamieszkania je-
steśmy świadomi jak ważna jest dbałość o klimat 
i jak ważny jest zrównoważony rozwój. Dlatego 
też poddaliśmy się audytowi ESG (Environment, 
Social, Governance) celem stworzenia raportu 
ESG za 2021 rok, opisującego i potwierdzają-
cego najwyższe standardy i nasze kierunkowe 
działania w zakresie środowiskowym, relacji spo-
łecznych oraz ładu korporacyjnego. Ponadto przy 
tak ambitnym planie inwestycyjnym niezbędne 
jest zapewnienie odpowiedniego finansowania 
z poziomu akcjonariusza dlatego nie jest tajem-
nicą, że rozmawiamy z instytucjami, funduszami 

inwestycyjnymi. Nie wykluczamy również, pozy-
skania kapitału z Warszawskiej Giełdy Papierów 
Wartościowych, co z kolei widać w ostatnich 2-3 
miesiącach w intensywnych pracach naszego 
pionu finansowego przekładającego historycznie 
całą grupę kapitałową z polskich standardów ra-
chunkowości i sprawozdawczości na standardy 
międzynarodowe co jest warunkiem niezbędnym 
do przeprowadzenia IPO na GPW

Ostatnie lata dowodzą intensywnego 
wzrostu operacyjnego i geograficznego, 
Grupa KOM-EKO dzisiaj to …

I.Z. Grupa KOM-EKO, to dzisiaj 6 spółek ope-
racyjnych i kilka dedykowanych pod projekty, 
zlokalizowanych w Lublinie, Kraśniku i Świdniku. 
Przetwarzamy i unieszkodliwiamy ponad 300 ty-
sięcy ton odpadów rocznie w 3 wskazanych lo-
kalizacjach, odbieramy blisko 150 tysięcy ton 
odpadów obsługując ponad 20 samorządów oraz 
kilka tysięcy firm w relacji B2B. To wszystko 
dzięki wspaniałym ludziom z jakimi współpracu-
jemy - to już dzisiaj ok. 560 osób, a dalszych 
kilkadziesiąt osób planujemy zatrudnić w ko-
lejnych miesiącach w związku z realizowanymi 
inwestycjami.

Przy tej okazji nie sposób wymienić wszyst-
kich współpracowników, którym należało-
by podziękować stąd celowo unikaliśmy na-
zwisk, ale jesteśmy świadomi ich wkładu 
w rozwój grupy bez względu na lokalizację, 
pion biznesowy i szczebel w strukturach firmy. 
Wszystkim razem i każdemu z osobna bar-
dzo dziękujemy za zaangażowanie i wkład 
oraz życzymy przede wszystkim Zdrowych 
i Śnieżnych Świąt, dużo radości i pogody 
ducha, zdrowia, spełnienia marzeń i osią-
gnięcia celów w 2022 roku.
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Podstawowa terminologia

Elektromobilność
Elektromobilność oznacza ogół zagadnień 

związanych z wykorzystaniem pojazdów z napę-
dem elektrycznym, np. elektrycznych samocho-
dów, motocykli, autobusów. W pełni elektryczne 
pojazdy samochodowe to pojazdy, który do na-
pędu wykorzystują wyłącznie energię elektryczną 

magazynowaną przez podłączenie do zewnętrz-
nego źródła zasilania.  Pojazdy samochodowe 
częściowo elektryczne to hybrydy typu plug-in, 
tj. pojazdy wyposażone w napęd spalinowo-elek-
tryczny, w którym energia elektryczna jest aku-
mulowana przez podłączenie do zewnętrznego 
źródła zasilania. 

Zgodnie z danymi Polskiego Stowarzyszenia 
Paliw Alternatywnych liczba zarejestrowanych 

WSPARCIE ROZWOJU
elektromobilności i wykorzystania 
paliw alternatywnych

dr inż. Barbara Sykut, dr inż. Halina Marczak, dr inż. Konrad Kowalik
Politechnika Lubelska, Wydział Mechaniczny, 
Katedra Zrównoważonego Transportu i Źródeł Napędu
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elektrycznych pojazdów osobowych w Polsce pod 
koniec maja 2021 r. wyniosła 25407 szt., w tym 
udział pojazdów w pełni elektrycznych stanowił 
49%, a hybryd plug-in 51%. Liczba elektrycz-
nych pojazdów dostawczych i ciężarowych osią-
gnęła poziom 966 szt. Dalszemu rozwojowi ryn-
ku pojazdów elektrycznych i wykorzystujących 
paliwa alternatywne w Polsce ma służyć ustawa 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
z dnia 11 stycznia 2018 r. 

Paliwa alternatywne
Paliwa alternatywne to termin, który oznacza 

paliwa lub energię elektryczną stanowiące sub-
stytut dla paliw otrzymywanych z ropy naftowej 
i gazu ziemnego. Paliwa alternatywne, które 
mogą znaleźć zastosowanie do napędu pojazdów 
to przede wszystkim energia elektryczna, wodór, 
biopaliwa ciekłe, paliwa syntetyczne, gaz ziem-
ny sprężony (CNG) lub skroplony (LNG), w tym 
pochodzący z biometanu oraz gaz płynny (LPG). 
W pojazdach samochodowych napędzanych wo-
dorem, ruch pojazdów jest możliwy dzięki ener-
gii elektrycznej wytworzonej z wodoru w ogni-
wach paliwowych zainstalowanych w pojazdach. 
Biometan otrzymuje się w procesie fermentacji 
biomasy, w tym z odpadów biodegradowalnych.

Pakiet zachęt
Wjazd do centrum miast
W ustawie o elektromibilności zawarto kilka 

udogodnień, których celem jest wywarcie pozy-
tywnego wpływu na rozwój rynku czystych po-
jazdów. Jednym z nich są strefy czystego trans-
portu w centrach miast, które może wprowadzić 
w drodze uchwały rada gminy. Strefy te mogą 
być ustanowione w regionie, gdzie znajdują się 
drogi zarządzane przez gminę. Przywilej w po-
staci nieograniczonego wjazdu do strefy czyste-
go transportu przysługuje m.in. pojazdom elek-
trycznym, pojazdom napędzanym wodorem oraz 
gazem ziemnym.

Parkowanie, miejsca postojowe i korzy-
stanie z buspasów

Pojazdy elektryczne (zgodnie z ustawą o dro-
gach publicznych) zwolnione są z opłat za po-
stój w strefach płatnego parkowania w miastach. 
Intencją wprowadzenia tego instrumentu jest 
pobudzanie zainteresowania zakupem pojazdów 
elektrycznych. W celu promocji pojazdów z na-
pędami alternatywnymi zarządcy dróg publicz-
nych mogą wyznaczyć miejsca postojowe dla 
pojazdów samochodowych BEV (Battery Electric 

Vehicle), PHEV (Plug-in Hybrid Electric Vehicle), 
a także pojazdów zasilanych gazem CNG/LNG. 
Kompetencje zarządcy dróg w zakresie oznako-
wania miejsc postojowych dla pojazdów z napę-
dem alternatywnym określa ustawa o drogach 
publicznych. Dodatkowym udogodnieniem, któ-
rego zamysłem jest wpływ na rozwój elektro-
mobilności jest pozwolenie (na razie do dnia 1 
stycznia 2026 r.) na poruszanie się pojazdów 
elektrycznych po pasach ruchu dedykowanych 
dla autobusów komunikacji publicznej.

Ulgi podatkowe
W Polsce w gamie zachęt do rozwoju beze-

misyjnego transportu znajdują się również ulgi 
podatkowe. Zwolnienia dotyczą podatników po-
datku PIT/CIT (określa je ustawa o podatku od 
osób fizycznych oraz ustawa o podatku od osób 
prawnych). Polegają one na możliwości zalicze-
nia do kosztu uzyskania przychodu odpisu z tytu-
łu zużycia elektrycznego samochodu osobowego, 
przy czym dotyczy to samochodu o wartości nie-
przekraczającej 225 000 PLN (150 000 PLN dla 
pozostałych samochodów osobowych). 

Zwolnienie z akcyzy
Dodatkowym przywilejem dla właścicieli po-

jazdów elektrycznych i pojazdów z napędem wo-
dorowym jest zwolnienie z podatku akcyzowego. 
Do dnia 21 stycznia 2021 r. takim zwolnieniem 
objęte były również pojazdy hybrydowe (PHEV) 
o pojemności silnika do 2000 cm3. 

Bezzwrotna dopłata dla osób fizycznych
W Polsce główną przeszkodą ograniczającą 

wzrost liczby samochodów elektrycznych jest 
ich cena. Aby temu zaradzić, od lipca 2021 r. 
uruchomiono mechanizm wsparcia finansowego 
w postaci państwowej dopłaty bezzwrotnej do 
zakupu samochodu elektrycznego lub wykorzy-
stującego do napędu wodór. Dotacją nie są więc 

objęte samochody hybrydowe, w tym również 
typu plug-in. Dotacja to instrument ekonomicz-
ny, który jest udzielany pod pewnymi warunka-
mi. O wsparcie z tego programu mogą ubiegać 
się osoby fizyczne, dotowany pojazd musi być 
fabrycznie nowy, nie może być przeznaczony do 
prowadzenia działalności gospodarczej, nie moż-
na go sprzedać przez okres co najmniej 2 lat, do-
płata dotyczy tylko jednego samochodu. Wartość 
dotacji wynosi 18750 PLN, przy czym maksymal-
na cena brutto nabycia pojazdu to 225 000 PLN. 
Granica wartości pojazdu nie obowiązuje tych 
kupujących, którzy są objęci systemem Karty 
Dużej Rodziny. Dla nich dotacja wynosi 27 000 
PLN. Wnioski o uzyskanie dotacji należy składać 
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w terminie do 2025 r. 
Łączny budżet wsparcia finansowego dla osób fi-
zycznych na zakup pojazdów elektrycznych i po-
jazdów na wodór wynosi 500 mln PLN.  

Bezzwrotna dopłata dla przedsiębiorców
Od 22 listopada 2021 r. o przyznanie państwo-

wej bezzwrotnej dotacji na zakup samochodu 
elektrycznego lub z napędem wodorowym mogą 
ubiegać się również przedsiębiorcy oraz jednostki 
instytucjonalne jak stowarzyszenia, spółdzielnie, 
rolnicy indywidualni, jednostki z branży finan-
sowej, kościoły i związki wyznaniowe. Wsparcie 
finansowe obejmuje samochody osobowe (kat. 
M1), lekkie samochody użytkowe (kat. N1) oraz 
motocykle (kat. L1e – L7e). Wysokość dotacji 
do zakupu pojazdów osobowych to 18 750 PLN, 
a w przypadku deklaracji przedsiębiorcy o rocz-
nym przebiegu pojazdu na poziomie minimum 
15 000 km – 27 000 PLN. Dla samochodów do-
stawczych kwota dofinansowania to 50 000 PLN 
(przy braku deklaracji o wyższym przebiegu 
rocznym samochodu) lub 70 000 PLN (dla przed-
siębiorców deklarujących podwyższony roczny 
przebieg pojazdu). Wnioski o przyznanie dota-
cji należy kierować do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 30 
września 2025 r. Całkowita wartość dotacji na 
zakup niskoemisyjnych pojazdów dla firm i in-
stytucji publicznych wynosi 200 mln PLN.  

Obowiązki jednostek samorządu 
terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego, tj. gmi-
ny i powiaty o liczbie mieszkańców przekra-
czającej 50 000 będą miały obowiązek od dnia 
01 stycznia 2025 r. zapewnić udział pojazdów 

elektrycznych w całkowitej liczbie użytkowa-
nych pojazdów na poziomie co najmniej 30%. 
Ponadto jednostki te przy wykonywaniu zadań 
publicznych (z wyłączeniem publicznego trans-
portu zbiorowego) zobowiązane będą od dnia 01 
stycznia 2025 r. wykorzystywać co najmniej 30% 
pojazdów elektrycznych lub napędzanych gazem 
ziemnym. W przypadku konieczności zlecenia 
wykonania zadań publicznych (in. niż publiczny 
transport zbiorowy), będzie można je zlecić wy-
łącznie podmiotom, których 30% pojazdów wy-
korzystanych przy realizacji tych zadań stanowić 
będą pojazdy elektryczne lub pojazdy z napędem 
na gaz ziemny (CNG lub LNG). Aktualne mini-
malne wymagania w zakresie w/w udziału pojaz-
dów elektrycznych lub zasilanych gazem ziem-
nym, obowiązujące od dnia 01 stycznia 2022 r., 
wynoszą 10%. 

Jednostki samorządu terytorialnego - gminy 
i powiaty o liczbie mieszkańców ponad 50 000 
mają obowiązek realizować lub zlecać zadania 
transportu publicznego podmiotom, którzy wyko-
nują je przy udziale autobusów zeroemisyjnych 
na poziomie co najmniej 5%. Taki wymóg obo-
wiązuje od dnia 01 stycznia 2021 r. Znane są już 
limity udziału autobusów zeroemisyjnych, które 
będą obowiązywać w niedalekim horyzoncie cza-
sowym. Wynoszą one co najmniej 10% udziału 
autobusów zeroemisyjnych od 01 stycznia 2023 
r., co najmniej 20% od 01 stycznia 2025 r., a co 
najmniej 30% od 01 stycznia 2028 r.

Ponadto jednostki samorządu terytorialne-
go będą zobowiązane od dnia 01 stycznia 2028 
r. do przeprowadzenia co 36 miesięcy analizy 
kosztów i korzyści związanych z wykorzystywa-
niem w transporcie publicznym autobusów zero-
emisyjnych. Autobusy zeroemisyjne to zarówno 
trolejbusy, jak i autobusy napędzane energią 
elektryczną wytworzoną z wodoru w ogniwach 
paliwowych zainstalowanych w autobusach lub 
napędzane silnikiem, który podczas pracy nie 
generuje gazów cieplarnianych.

Elektromobilność i wykorzystanie paliw alter-
natywnych to wyzwanie na najbliższą przyszłość. 
Inicjatywy te mają szansę rozwoju z uwagi na 
wzrost poziomu świadomości ludzi w zakresie 
zmian klimatycznych, wpływu ich na życie ludzi 
i funkcjonowanie środowiska oraz potrzeb na-
tychmiastowych działań zapobiegających tym 
zmianom.
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Rosnące koszty gospodarki odpadowej są 
jednym z największych problemów większo-
ści gmin w Polsce, także Kraśnika. Najbardziej 
odczuwają je mieszkańcy, którzy muszą pła-
cić coraz wyższe rachunki za odbiór odpadów. 
Główną przyczyną drastycznych podwyżek są 
problemy z zagospodarowaniem odpadów,  
a właściwie ich części, czyli kalorycznej frakcji 
odpadów komunalnych, tzw. pre-RDF. Ze wzglę-
du na zagrożenia środowiskowe i pożarowe nie 
można tych odpadów długotrwale magazynować,  
a jednocześnie nie da się ich przetworzyć inaczej 
niż termicznie. 

W innej sytuacji może być Kraśnik. Ekoland 
ogłosił plan budowy lokalnego Zakładu Odzysku 
Energii produkującego ciepło na potrzeby elek-
trociepłowni. ZOE pracowałby tylko na potrze-
by lokalnego systemu gospodarki odpadowej 
przetwarzając pre-RDF wytarzany w Zakładzie 
Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 
(ZZOK) w Kraśniku. Odpady, które teraz służą 
produkcji cementu będą mogły zostać wykorzy-
stane do produkcji ciepła na potrzeby mieszkań-
ców Kraśnika oraz energii elektrycznej. 

- W Polsce do tej pory nie inwestowano 
w budowę lokalnych zakładów odzysku ener-
gii i dzisiaj widać tego konsekwencje. Jak 

pokazują doświadczenia innych krajów bez ta-
kich instalacji nie jest możliwe realizowanie ce-
lów gospodarki odpadowej w sposób pozwala-
jący na ograniczenia kosztów dla mieszkańców 
– mówi Wojciech Wojtaszek, prezes zarzą-
du Ekoland Sp. z o.o.

Coraz więcej samorządów myśli o budowie 
własnych instalacji termicznego przekształ-
cania odpadów, czyli Zakładów Odzysku 
Energii. Dla większości z nich główną prze-
szkodą jest jednak brak środków, inwesto-
rów czy też sieci ciepłowniczej, w której moż-
na by było wykorzystać ciepło produkowane  
w tych zakładach.

- Dzięki temu, że inwestycję sfinansuje 
Ekoland, który jest trwale związany z Kraśnikiem, 
powstanie instalacja służąca wszystkim miesz-
kańcom, a Miasto nie będzie musiało inwesto-
wać środków które na pewno są potrzebne na 
inne ważne cele. Kraśnik zyska własne lokalne 
rozwiązanie, niedostępne dla przeważającej licz-
by miast i gmin w Polsce – dodaje Wojciech 
Wojtaszek.

Zakład Odzysku Energii miałby powstać na 
terenie przylegającym do działającej elektro-
ciepłowni  przy ul. Fabrycznej 6 w Kraśniku. 
Jest to teren przemysłowy i przeznaczony pod 

Ekoland zbuduje 
w Kraśniku Zakład 
Odzysku Energii
Kraśnik ma szansę na rozwiązanie problemów 

gospodarki odpadowej i powstrzymania wzrostu cen 

dla mieszkańców. Jest nią budowa lokalnego Zakładu 

Odzysku Energii. Inwestorem będzie Ekoland z Grupy 

KOM-EKO, a partnerem w wyborze technologii i operatorem  

instalacji będzie Veolia Wschód która dostarcza ciepło do mieszkańców.

ROBERT OLAK
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tego typu działalność. Planowana lokalizacja 
pozwala na łatwy odbiór ciepła produkowane-
go przez instalację. Transport pre-RDF z ZZOK 
do elektrociepłowni będzie oznaczał prze-
jazd 4-5 ciężarówek jedynie w dni robocze,  
co przy obecnym natężeniu ruchu drogowego 
w tym rejonie  będzie niezauważalnie. 

Partnerem technologicznym, a później ope-
ratorem Zakładu Odzysku Energii ma być 
Veolia Wschód odpowiedzialna za system 
ciepłowniczy i dostawy ciepła dla Kraśnika. 
Veolia posiada szerokie międzynarodowe do-
świadczenie w stosowaniu technologii odzy-
sku energii. Zarządza 63. Zakładami Odzysku 
Energii i obecnie prowadzi zaawansowane pro-
jekty budowy takich instalacji w Zamościu  
i Łodzi. 

Warto podkreślić, że w Europie działa ponad 
500 zakładów odzysku energii przetwarzających 
odpady komunalne. Blisko 50 lat analizy ich 
wpływu na środowisko pokazuje jednoznacznie, 
że są one obojętne środowiskowo. Emisje z tych 
instalacji są porównywalne, a nawet mniejsze od 
emisji instalacji opartych na paliwie gazowym.

Zakład Odzysku Energii w Kraśniku pozwoli na:

• stabilizację kosztów gospodarki odpadowej 
i cen odbioru odpadów od mieszkańców,

• zmniejszenie kosztu gospodarki odpadowej 
dla budżetu Kraśnika,

• trwałe rozwiązanie problemu lokalnej 
gospodarki odpadowej dzięki „szytej 
na miarę” instalacji dostosowanej 
do potrzeb mieszkańców,

• uniezależnienie się od warunków i proble-
mów całego systemu gospodarki odpado-
wej w regionie i kraju,

• wykorzystanie sprawdzonej i stosowanej 
powszechnie na świecie praktycznie beze-
misyjnej i obojętnej środowiskowo techno-
logii do produkcji ciepła dla mieszkańców,

• realizację wszystkich krajowych i europej-
skich celów gospodarki odpadowej szcze-
gólnie w zakresie poziomów recyklingu 
i składowania odpadów.
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W poszukiwaniu najlepszego sposobu po-
stępowania z odpadami wytwarzanymi przez 
mieszkańców Lublina, KOM-EKO gotowe jest 
odwiedzić nawet najdalsze zakątki Europy. 
Zainspirowani proekologiczną i prospołeczną po-
stawą Norwegów w postępowaniu z własnymi 
odpadami przedstawiciele Firmy odwiedzili lokal-
ną norweską ciepłownię, w której paliwem są… 
odpady. 

Nowoczesna instalacja goszcząca naszych 
przedstawicieli powstała w położonym aż 350 
kilometrów za kołem podbiegunowym mieście 
Tromso. To co w Naszym Kraju jest ogromnym 
problemem tam ogrzewa mieszkania, zakła-
dy pracy, szkoły a nawet szpital i uniwersytet. 
Spalarnia zlokalizowana jest na terenie zakła-
du, do którego trafi ają odpady z Tromso i okolic. 
Pozostałości po odzyskaniu surowców wtórnych  
trafi ają na taśmociąg prowadzący bezpośred-
nio do spalarni. Trudno wyobrazić sobie bardziej 
ekologiczny sposób postępowania z odpadami. 

Norwegia, kraj wysoko rozwinięty i boga-
ty. Posiada wielkie zasoby naturalne surowców 
energetycznych takich jak gaz i ropa, a jednak 
jej mieszkańcy nie pozwalają sobie na mar-
nowanie surowców takich jak własne odpady. 
Wcześniej takie odpady trafi ały na składowiska, 

gdzie zamiast służyć ludziom zatruwały środowi-
sko naturalne.

Biorąc przykład z pragmatycznych Norwegów 
nie tylko zapobiegniemy marnotrawstwu ale 
również zadbamy o środowisko. Oni powiedzieli 
dosyć marnotrawstwa już kilkanaście lat temu.

NORWESKI SPOSÓB

na ciepło z odpadów

PAWEŁ ZGARDZIŃSKI
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Z każdym dniem realizowane przez spółkę 
Ekopak Centrum Recyklingu nabiera kształtów. 
Ukończono elewację zachodnią budynku od stro-
ny ul. Grygowej, na której wykonana została 
zgodnie z decyzją środowiskową warstwa 
wygłuszająca oraz zamontowane zo-
stały bramy automatyczne dla ob-
sługi instalacji technologicznej. 

Od strony południowej 
budynku zamontowana zo-
stała waga najazdowa dla 
pojazdów o nośności 50 
ton, wykonany został rów-
nież zbiornik podziemny na 
wody opadowe. Trwają prace 
wykończeniowe przy dopro-
wadzeniu wody, zasilania biura, 
wagi i oświetlenia terenu. Od stro-
ny północnej wykonane zostało ogrodze-
nie terenu wraz z automatycznymi bramami. 
Rozpoczęto prace ziemne przy zatokach parkin-
gowych i terenach zielonych. 

Wewnątrz budynku dobiegają końca pra-
ce wykończeniowe pomieszczeń socjalnych dla 

pracowników i co najważniejsze rozpoczął się 
proces zamaszynowienia najnowocześniejszej 
w tej części Polski instalacji do segregacji i recy-
klingu opakowań o przepustowości 38 000 Mg/

rok. „Wykonane zostały kanały techno-
logiczne pod przenośniki, w trak-

cie montażu są podbudowy ka-
bin sortowniczych.” – mówi 
Grzegorz Czop, członek zarzą-
du Ekopak – „Firma Wende 
Recyclingtech dostarczyła 
separatory optyczne marki 
Pellenc, firma Sigma dostar-
czyła część przenośników 

kanałowych, bunkrowych 
oraz konstrukcje wsporcze. 

Ponadto na teren montażu do-
jechała stacja kompresorów, która 

czeka na montaż w kontenerze tech-
nicznym. Dla zasilenia instalacji konieczne było 
wykonanie stacji transformatorowej średniego 
napięcia wraz z doprowadzeniem zasilania we 
wskazane przez dostawcę technologii punkty. 
Te prace mamy już za sobą.”
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BLISKO, CORAZ BLIŻEJ
ADAM PRZYSTUPA
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NASZE PASJE

Zwykle w tej rubryce prezentujemy ludzi 
z pasją, ale mam świadomość, że wola po-
darowania cząstki siebie by pomóc innym, 
to wiele więcej. Skąd pomysł by zostać 
krwiodawcą?

Wszystko zaczęło się od 
krwiobusu, który w ramach 
terenowej akcji poboru 
krwi przyjechał na Felin. 
Specjalny autokar stał przy 
szkole, do której chodziła 
moja córka. Już wcześniej 
myślałem o tym by oddać 
krew, ale zawsze brako-
wało czasu, a tutaj trafi a 
się okazja. Zdecydowałem 
się, że spróbuję. Wszystko po-
szło bardzo szybko. Jak oddałem 
krew, to od razu pomyślałem, że jeśli 
mogę pomóc to zgłoszę się jako dawca szpiku. 
I tak, od tamtego czasu co dwa miesiące od-
daję 450ml krwi. Jako dawca szpiku od trzech 
lat czekam na sygnał, że mogę pomóc. Na razie 
nie znalazł się potrzebujący, ale jestem gotowy. 
Chciałbym też zdeklarować się jako dawca or-
ganów. Rozmawialiśmy o tym z żoną i jestem 
zdecydowany. Daj Boże, by człowiek żył jak naj-
dłużej, ale gdy umrę, chciałbym by moje tkanki 
komuś były dla kogoś pomocą. Mnie się już nie 
przydadzą. 

Każdy może zostać krwiodawcą?
Każdy zdrowy, dorosły człowiek. Nim dopusz-

czą nas do oddania krwi jesteśmy badani, ale 
musimy też wypełnić ankietę, na którą składa 
się około 30 pytań. Tak jak powiedziałem naj-
ważniejsze jest zdrowie. Ofi arować swej krwi nie 
mogą min. osoby, które chorowały na żółtaczkę 
zakaźną, leczą sia na cukrzycę, astmę, padaczkę 
czy choroby tarczycy, przebyły zawał czy udar 
mózgu, albo mają kłopot z krzepnięciem krwi. 
Wykluczone są też osoby, które przyjmowały 

narkotyki. W ciągu ostatniego pół roku nie moż-
na przechodzić zabiegów chirurgicznych czy mieć 
wykonywanych tatuaży. Nie można brać żadnych 
leków oraz na dwa dni przed oddaniem krwi pić 

alkoholu.
Mówimy krwiodawca, ale 
tak naprawdę może poda-

rować innym nie tylko 
krew…

To prawda, tak jak mó-
wiłem krew w ilości 450ml 
możemy oddawać z prze-
rwą co najmniej 8 tygodni. 
Mężczyźni 6 razy w roku, 

a kobiety 4 razy w roku. 
Sam zabieg trwa około 10 mi-

nut. Oczywiście, przed każdym 
oddaniem krwi wykonywane są 

badania laboratoryjne i badanie lekar-
skie, od których zależy, czy możemy oddać krew. 
Pobierane jest również osocze krwi oraz płytki 
krwi. Osocze może być pobierane najwcześniej 
30 dni od ostatniego poboru krwi oraz co naj-
mniej 2 tygodnie od poprzedniego pobrania oso-
cza. W ciągu roku nie można oddać więcej niż 
25 litrów osocza. Ten zabieg trwa około 40 mi-
nut. Najdłuższym, bo trwającym około 1,5 godz. 
zabiegiem jest pobranie płytek krwi. Możemy je 
oddawać co miesiąc.

Gdzie w Lublinie można oddać krew?
W siedzibie Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. 
Żołnierzy Niepodległej 8 oraz w Wojskowym 
Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy 
Al. Racławickich 23. Organizowane są też tere-
nowe punkty poboru, takie jak ten, w którym ja 
po raz pierwszy oddałem krew.

Często słyszymy takie określenie „hono-
rowy krwiodawca” …

Myślę, że każdy kto oddaje krew nie robi tego 
dla własnej korzyści, ale by pomóc tym, którzy 

O potrzebie pomagania innym rozmawiamy

z Grzegorzem Grabowskim pracownikiem

Zakładu Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO.
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jej potrzebują. A co do honorowego krwiodawcy, 
to jest nim każdy kto oddaje krew i jest zareje-
strowany. Dostajemy wtedy książeczkę, w której 
jest informacja o grupie krwi i za każdym razem 
potwierdzane są wszystkie pobrania. Natomiast 
tytuł „zasłużonego honorowego krwiodawcy” 
przysługuje komuś, kto oddał w przypadku męż-
czyzn 6 litrów krwi, zaś w przypadku kobiet 5 li-
trów krwi. To wydaje się dużo, ale wczoraj czyta-
łem o kimś, kto niebawem będzie miał na końce 
100 litrów darowanej krwi. 

Jakie zachęty czekają na osoby, które 
zdecydują się oddać swą krew?

Osobie oddającej krew przysługuje zwolnie-
nie od pracy w dniu, w którym oddała krew. 
Jednak, ponieważ mamy epidemię COVID czas 
ten został wydłużony do dwóch dni, w dniu po-
boru krwi i w dniu następnym. Jeśli miałby za 
każdym razem korzystać z tego przywileju, 
troszkę by się tych dni w ciągu roku nazbierało, 
ale staram się tego nie nadużywać, bo pracy jest 
dużo. Krwiodawca ma też prawo do odliczenia 
darowizny z tego tytułu, której wielkość jest za-
leżna od ilości oddanej krwi czy jej składników. 
Oczywiście za każdym razem po pobraniu krwi 
dla regeneracji otrzymujemy też czekoladę. 

To wystarczająca zachęta? 
Tak jak mówiłem nie robi się tego dla korzy-

ści, ale pewnie, gdyby tych zachęt było więcej 
krew oddawałoby więcej ludzi. Potrzeby są duże, 
zwłaszcza latem, gdy zdarza się najwięcej wy-
padków, ale nawet dziś dostałem SMS-em po-
wiadomienie, by przyjechać do punktu i oddać 

krew. Staram się namawiać koleżanki i kole-
gów by spróbowali oddać swoją krew. Zresztą 
nie jestem jedynym krwiodawcą w KOM-EKO. 
Czasem myślę, że można by zorganizować przy-
jazd takiego autobusu-ambulansu do firmy. 
Pewnie wiele osób zdecydowałoby się wtedy od-
dać krew. Przeszkodą dla wielu jest brak czasu 
czy dostępności miejsce pobrań. Tak jak mówi-
łem w Lublinie mamy tylko dwa takie punkty. 
Ze względu na ich lokalizację dużym utrudnie-
niem była sprawa parkowania pojazdów. Dziś 
krwiodawca na czas oddania krwi może parko-
wać za darmo, zostawiamy kartkę z informa-
cją za szybą. Czasem jednak brakuje wolnych 
miejsc parkingowych. Sam miałem związana 
z tym przygodę. Zaparkowałem na chodniku, 
a gdy wróciłem okazało się, że Straż Miejska 
ukarała mnie mandatem. Pojechałem do ich sie-
dziby na Podwalu, pokazałem swoją książeczkę, 
komendant się uśmiechnął i anulował mandat. 
Podziękowałem.

Na koniec pytanie podstawowe 
– dlaczego?

Co tu dużo mówić. Po prostu z chęci pomocy. 
To pomoc anonimowa, ale mam satysfakcję, że 
mogę kogoś w ten sposób wesprzeć. Wystarczy 
odwiedzić szpital, zwłaszcza dziecięcy, by uświa-
domić sobie, że w zasadzie kłopoty, które na co 
dzień nas dotykają nie są czymś wielkim. Trzeba 
pomagać. Żyje się tylko raz a wierzę, że dobro 
zwraca się podwójnie.
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Choć z racji nieśmiałości od wyznań wciąż się wzbraniał
Pociągasz mnie usłyszał… ze znakiem zapytania

Wnet lico swe rozzłocił i następnego ranka
Pociągał ją wśród zimy, przez śniegu biel na sankach

14 luty 2021 r.

Fraszka zimowa
ADAM PRZYSTUPA
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SZEPTY NATURY 
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Niezwykłą popularnością cieszą się w tym roku w całej Europie tzw. lasy kie-
szonkowe. Pierwsze z nich zasadzono właśnie w Polsce w Rozwarowie koło 

Kamienia Pomorskiego oraz w Poznaniu w okolicach Jeziora Maltańskiego. 
Pomysłodawcą lasów kieszonkowych jest japoński botanik dr Akira 
Miyawaki, który opracował, przetestował i udoskonalił metodę przywra-
cania naturalnych środowisk z ziaren uzyskanych z drzew pierwotnych. 
Podstawową zasadą metody Miyawaki jest wykorzystanie pierwotnych 
gatunków drzew, które naturalnie występują na tym obszarze i które 
współpracują ze sobą, tworząc zróżnicowaną, wielowarstwową spo-
łeczność leśną. Rodzime drzewa rozwijają się w warunkach, do których 

są przystosowane i są bardziej odporne na zmiany środowiskowe. Jedną 
z najbardziej zauważalnych cech lasu Miyawaki jest bardzo duże zagęszcze-

nia sadzonek. To replikuje proces regeneracji, który zachodzi w naturalnym le-
sie. Taki las rośnie 10 razy szybciej niż tradycyjny. Zdolność do szybkiego tworzenia 

gęstych lasów rodzimych sprawiła, że   technika ta jest użyteczna do tworzenia mikrolasów miejskich 
(nawet na obszarze 200m2 – stąd nazwa las kieszonkowy). Lasy miejskie obniżają lokalnie tempe-
raturę powietrza, poprawiają jego jakość poprzez redukcję zanieczyszczeń a także tworzą naturalną 
oazę dla bezkręgowców i ptaków.

Źródło:  www.creatingtomorrowsforests.co.uk,  www.green-news.pl, www.portalkomunalny.pl

Malaria to najczęściej występująca choroba zakaźna na świecie. Zakażenie następuje przez uką-
szenia samic komarów z rodzaju Anopheles zakażonych pasożytami z rodzaju Plasmodium. W 2019r. 
odnotowano 229 milionów przypadków malarii i 409 tys. zgonów. Około 94% wszystkich przypadków 
i zgonów miało miejsce w Afryce, a 67% zgonów dotyczyło dzieci w wieku poniżej 5 lat. Jesienią tego 
roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleciła do stosowania pierwszą w historii szczepionkę 
przeciwko malarii, która sprawdziła się w badaniach klinicznych. Przeprowadzono je w 7 krajach 
Afryki Subsaharyjskiej i populacji 15 000 dzieci w wieku 5–17 miesięcy. Wykazano w nim, że 4 dawki 
szczepionki podawane w schemacie 3+1 (0, 1, 2, 20 mies.) zmniejszały ryzyko zachorowania na ob-
jawową malarię o 39%, a na malarię o ciężkim przebiegu o 29%. Szczepionka RTS,S/AS01 (RTS,S) 
zawiera fragment białka Plasmodium falciparum połączony z białkiem wirusa zapalenia wątroby typu 
B, który jest dodawany w celu wywołania silniejszej odpowiedzi immunologicznej.

Pierwsza w historii
szczepionka na malarię

Moda na lasy kieszonkowe

Zmiany w ptasim
repertuarze

Od 31 października do 12 listopada 2021r. odbyła się w Glasgow 26 Konferencja 
klimatyczna ONZ (CPO26), która zgromadziła 197 stron ramowej konwencji 

ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC). Na szczyt, na którym apelowano 
do mieszkańców naszego globu o ograniczenia podróży lotniczych i jedze-
nia mniejszych ilości mięsa, zleciało się tymczasem blisko 400 prywat-
nych odrzutowców, które spowodowały lotniczy korek. Według ostroż-
nych szacunków wyemitowały one 13 tys. ton CO2, czyli tyle, ile przez 
cały rok przy średniej konsumpcji wytworzy 1,6 tys. Brytyjczyków.Tę 

formę transportu, która jest 10 razy bardziej obciążająca dla środowiska, 
niż loty komercyjnymi liniami lotniczymi czy np. 50 razy mocniej niż podróż 

koleją wybrał m.in. założyciel i prezes Amazona Jeff  Bezos regularnie poucza-
jacy świat na temat zmian klimatu. Jako żywo przypomina to podróż w 2019r. 

Grety Thunberg do Nowego Jorku bezemisyjnym jachtem. By zrealizować ów medial-
nie nośny projekt zaangażowano dwie załogi jachtu, które trasę przez Atlantyk... musiały odbyć 
samolotem. Powiadają, że dobry przykład jest lepszy od stu dobrych rad.

 Źródło: Daily Mail, Bild.

Zielona hipokryzja

Dźwięki naturalne, a w szczególności śpiew ptaków, odgrywają 
kluczową rolę w budowaniu i utrzymywaniu naszego związku z natu-
rą. Okazuję się jednak, że tworzony przez ptaki naturalny krajobraz 
dźwiękowy w ciągu ostatnich 25 lat uprościł się i tak zmienił, że może 
być odbierany przez człowieka jako mniej przyjemny. Międzynarodowy 
zespół naukowców przebadał ptasi śpiew dla 2000 lokalizacji w Europie 
i Ameryce Płn. Odczuwane przez nas zubożenie efektów dźwiękowych to 
efekt zmian liczebności ptaków różnych gatunków, zubożenia ich bogactwa ga-
tunkowego. Jednocześnie w związku z hałasem ulicznym ptaki zaczynają w swoim 
śpiewie uciekać w coraz wyższe częstotliwości dźwięków. W ten sposób ich głosy nie są zagłuszane 
przez niskie dźwięki charakterystyczne dla samochodów czy maszyn.

Źródło: www.naukawpolsce.pap.pl, www.nature.com
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Jednym z najlepszych sposobów na wyko-
rzystanie powstających bioodpadów w gospo-
darstwie domowym w duchu gospodarki obiegu 
zamkniętego jest kompostowanie (rodzaj recy-
klingu organicznego). 

Proces kompostowania opiera się na natu-
ralnych tlenowych reakcjach biochemicznych, 
podobnych do tych, jakie przebiegają w środo-
wisku naturalnym (mineralizacja, humifikacja). 
Wpływa na niego dużo czynników takich jak ro-
dzaj bioodpadów, temperatura, wilgotność oraz 
dostęp tlenu do pryzmy kompostowej.

W miarę rozwoju rolnictwa ludzie dostrze-
gli potencjał kompostowania już kilka tysięcy 
lat temu. Przykładem tego są starożytne Chiny, 
w których odpadki domowe oraz pozostałości 
po uprawach przetwarzano z myślą o pozyska-
niu żyznego nawozu do zastosowania na polu. 
Trzeba pamiętać, że wtedy nie było nawozów 
sztucznych, które teraz stanowią podstawę roz-
woju rolnictwa na świecie. Pierwsza przemysło-
wa metoda produkcji nawozu fosforowego (na-
zwanego superfosfatem) została opatentowana 

w połowie XIX wieku przez angielskiego chemika 
Johna Lawesa.

Do kompostowania nadają się obierki z wa-
rzyw i owoców, skorupki jaj, fusy po kawie i her-
bacie, skoszona trawa, resztki roślin i chwastów 
ogrodowych, pocięte gałęzie drzew i krzewów, 
kora drzew. Jeśli nie chcemy mieć problemów 
z gryzoniami i owadami to nie wrzucajmy do pry-
zmy kompostowej odpadków zwierzęcych (kości, 
mięso). Dojrzały kompost zwiększa urodzajność 
gleby poprzez dostarczanie jej składników mine-
ralnych i nawozowych.

Samodzielne kompostowanie ogranicza rów-
nież zużycie torfu, z których przygotowywana 
jest ziemia ogrodowa sprzedawana w sklepach 
ogrodniczych. Większość torfowisk w Polsce jest 
objęta ochroną z uwagi na ich duże znaczenie dla 
ochrony klimatu i przyrody.

Kompostowanie kojarzy nam się zazwyczaj 
z działkami ogrodniczymi czy terenami wiejski-
mi, ale coraz częściej wkracza do miast, w któ-
rych bardzo dużym problemem jest powstają-
ca frakcja bio. Masa odpadów organicznych 

KOMPOSTOWANIE

EKOTEMATY  DR ADAM LESIUK
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w wytworzonych odpadach 
komunalnych wynosi średnio 
od 25 do 40% odpadów i każde 
działanie zmniejszające ich ilość jest 
pożądane. Gminom bardzo zależy na 
uzyskaniu wyższych wskaźników recyklingu 
odpadów w tym biofrakcji.

Obecnie wiele samorządów realizuje progra-
my popularyzacji kompostowania polegające na 
właściwej edukacji w tym zakresie oraz nieod-
płatnym przekazywaniu kompostowników. Z in-
formacji prasowych wynika, że w takich miastach 
jak Wrocław, Pszczyna, czy Radzyń Podlaski 
mieszkańcom zostały przekazane kompostow-
niki do przydomowego przetwarzania odpadów 
zielonych i kuchennych. We Wrocławiu w ciągu 
ostatnich kilku lat rozdano ponad 2 tys. kompo-
stowników, o pojemności 720 litrów każdy co po-
zwala na zagospodarowanie każdego roku u źró-
dła ok. 2,5 tys. ton odpadów biodegradowalnych. 

W miejskich parkach w Warszawie pojawiły 
się kompostowniki do zagospodarowania opad-
łych liści oraz gałęzi. Jest to bardzo potrzebne 
działanie, ponieważ wożenie pociętych gałęzi i li-
ści jest bezzasadne, bo można wykorzystać je do 
produkcji kompostu na miejscu. Zysk podwójny, 
nie trzeba ponosić kosztów wywożenia z parku 
bioodpadów oraz kupowania ziemi ogrodniczej 
do pielęgnacji terenów zielonych. 

Dobrym przykładem, gdzie miasto obniży-
ło opłaty za zagospodarowanie frakcji bio jest 
Lublin. Mieszkańcy posiadający kompostownik 
na terenie swojej posesji mogą skorzystać z ulgi 

w opłacie za 
odpady w wy-

sokości 5 zł mie-
sięcznie od gospo-

darstwa domowego. 
Obecnie na terenie Lublina 

deklarację o posiadaniu kompostownika złożyło 
ponad 550 gospodarstw domowych. Jednak de-
cyzja ta spowoduje, ze nie będą oni mogli prze-
kazywać odpadów bio dla firm usuwających od-
pady ze swojej posesji.

Dużo praktycznych informacji o kompo-
stowaniu można znaleźć na stronie miasta 
https://lublin.eu/mieszkancy/srodowisko/
odpady- i-recyk l ing/recykl ing-odpadow/
bioodpady-stanowiace-czesci-roslin/. 

Oczywiście kompostowanie łatwiej wprowa-
dzić w domach jednorodzinnych z działką i ogro-
dem, ale są osoby, które z powodzeniem kom-
postują swoje odpadki roślinne na balkonach. 
Przy samodzielnym kompostowaniu pamiętajmy 
o właściwej lokalizacji kompostownika, która nie 
tylko będzie sprzyjała produkcji dobrego kom-
postu, ale także nie utrudniała życia sąsiadom. 
To czy będziemy producentami „czarnego zło-
ta” zależy od nas. Wystarczy kilka metrów kwa-
dratowych, mocne postanowienie i wyrobienie 
nawyku selektywnego zbierania frakcji bio do 
kompostowania.

Dr Adam Lesiuk, Wydział Nauk o Ziemi
i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie

Skuteczny sposób na domowe odpady.
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Co roku prezentowany jest Globalny wskaź-
nik cyfrowej uprzejmości w Raporcie Microsoft 
Digital Civility Index. Dane za 2020 rok pokazały, 
że wskaźnik ten  jest na najwyższym poziomie 
od czterech lat. To optymistyczna, choć zaskaku-
jąca informacja.

Pandemia sprawiła, że coraz więcej czasu 
spędzamy w wirtualnej rzeczywistości. Internet 
stał się dla wielu ludzi miejscem spotkań i roz-
mów, zarówno osobistych, jak i zawodowych. 
Wzmożona aktywność w sieci zwiększyła moż-
liwość występowania zagrożeń, takich jak mowa 
nienawiści i nękanie. 

W 2020 roku wskaźnik raportu DCI Microsoft 
w 32 krajach, wyniósł 67 proc. To poprawa o trzy 
punkty procentowe w porównaniu z 2019 ro-
kiem, kiedy DCI osiągnął najwyższy poziom 
pod względem braku kultury. Pozytywny trend 

dotyczy również Polski. W Polsce cyfrowa uprzej-
mość poprawiła się o 2 punkty procentowe, uzy-
skując wynik 70 proc.

Raport pokazuje, że to nastolatkowie są 
odpowiedzialni za poprawę ogólnego pozio-
mu kultury online. To właśnie wśród grupy pol-
skich nastolatków wskaźnik zmalał o 5 punktów 
procentowych. Spadek ten może być związany 
z większą świadomością nastolatków na temat 
poważnych zagrożeń w Internecie.

Mimo poprawy wskaźników, mamy jeszcze 
wiele do zrobienia. Z jednej strony pandemia 
COVID-19 poprawiła kulturę rozmowy i umocni-
ła w nas poczucie solidarności, ale z drugiej stro-
ny zwiększyła liczbę osób wyładowujących swoje 
frustracje w sieci.  

Niestety dość często jesteśmy świad-
kiem negatywnych i agresywnych komentarzy 

UPRZEJMOŚĆ 
I KULTURA SŁOWA
MAŁGORZATA POŁOK

w Internecie lub wrogim odnoszeniu się do jakiś 
tematów lub osób. Hejt, bo o tym mowa, dotyczy 
obecnie co czwartej osoby w Internecie. Treści 
publikowane przez hejterów nie posiadają żad-
nej wartości i mają na celu sprawienie przykro-
ści danej osobie. Źródłem zdecydowanej więk-
szość hejtu spotykanego w Internecie są osoby 
dorosłe.

Dlaczego ludzie hejtują? Jednym z powodów 
jest to, że w Internecie są anonimowi. Nie mają 
bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, 
chowają się pod pseudonimem, zdjęciem lub nic-
kiem. Przyczyną hejtu może być zazdrość, nieza-
dowolenie, złość, frustracja a przede wszystkim 
brak empatii i szacunku dla drugiego człowieka. 
Hejter pisząc swoje treści nie zastanawia się nad 
tym, jak poczuje się druga osoba. Ofiara hejtu 
może ponosić bardzo poważne konsekwencje tj.: 
stres, obniżenie poczucia własnej wartości czy 
nawet problemy zdrowotne. 

Jak radzić sobie z hejtem? Najlepiej nie czy-
tać negatywnych opinii i nie wchodzić z takimi 
osobami w dyskusję, choć czasem mamy taką 
pokusę. Brak reakcji może być najlepszym spo-
sobem na uciszenie agresora. Dobrze jest rów-
nież zablokować konto hejtera i uniemożliwić mu 
obserwowanie naszych aktywności. Warto rów-
nież zgłosić taką sytuację do administratora lub 
właściciela portalu społecznościowego.

Skuteczna walka z hejtem jest możliwa. 
Ważne jest aby, uświadamiać ludziom czym jest 
hejt, nie akceptować takich zachowań i promo-
wać wszelkie działania polegające na asertywnej 
i kulturalnej komunikacji z otoczeniem. I tutaj 
należy podkreślić, że asertywność do konstruk-
tywne wyrażanie swojej opinii, z poszanowaniem 
praw innych ludzi. Zachowania asertywne, za-
równo on-line jak i off-line nie mają nic wspólne-
go z agresją i są najlepszą drogą do skutecznej 
komunikacji oraz stawiania granic innym.

To dobrze, że jak pokazują badania, coraz 
więcej ludzi dba o kulturę słowa oraz uprzej-
mość. Jestem przekonana, że ludzi dobrej woli 
jest znacznie więcej i to właśnie oni pokażą świa-
tu, czym jest uprzejmość, kultura słowa i szacu-
nek dla drugiego człowieka.

Małgorzata Połok
Dyplomowany coach oraz trener biznesu. 

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

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

Prywatnie żona i mama trójki dzieci. Kocha ludzi, 
naturę i podróżowanie. Nieustannie wspiera innych 
w ich działaniach.
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KORZENNY
SMAK I ZAPACH 
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Wbrew swej potocznej nazwie, żadna 
z tych przypraw nie jest pozyskiwana 

z organu roślinnego jakim jest korzeń. Korzenną 
nazwę można raczej tłumaczyć pochodzeniem 
z Wysp Korzennych, położonych we wschodniej 
części Archipelagu Malajskiego, które obecnie 
znane są pod nazwą Moluki. Jednak i to nie jest 
do końca zgodne z prawdą, gdyż znaczna część 
przypraw korzennych pochodzi z innych części 
Azji lub z Ameryki Południowej. Te najbardziej 
znane jak goździki, cynamon, anyż, wanilia, sza-
fran, kardamon, kurkuma, gałka muszkatołowa, 
ziele angielskie czy pieprz, mają długą i bogatą 
historię, a o włączeniu do grupy przypraw korzen-
nych zadecydowały ich woń i smak. Przyjrzyjmy 
się z jakich roślin i których ich części pozyskuje 
się przyprawy oraz jakie właściwości lecznicze 
mają nasi aromatyczni bohaterowie.

Goździki to nierozkwitłe, wysuszone pąki 
kwiatowe goździkowca korzennego, a właści-
wie czapetki pachnącej Syzygium aromaticum 
(L.) Merr. & L.M.Perry. Jest to dorastające do 
15 m wysokości drzewo, należące do rodziny 
mirtowatych Myrtaceae. Liście ma szeroko lan-
cetowate, całobrzegie i błyszczące, podobne do 
liści laurowych. Kwiaty goździkowca są drob-
ne, mają czerwony kielich o czterech działkach 
i cztery różowe płatki korony. Zebrane są w bal-
daszkokształtny kwiatostan. Goździkowiec ro-
śnie dziko w Indonezji, a uprawiany jest głów-
nie na Półwyspie Malajskim, na Zanzibarze 
i Madagaskarze. Przyprawę otrzymuje się po 
wysuszeniu wykształconych, ale jeszcze nie roz-
kwitłych pączków kwiatowych (Caryophylli Flos). 
Z jednego drzewa pozyskuje się 3-4 kg goździ-
ków. Goździki zawierają olejki eteryczne, garbni-
ki, kariofylinę, eugeninę, kwas oleandrowy oraz 
związki śluzowe, które działają antyseptycznie, 

przeciwzapalnie i ściągająco. Ponadto  pobudza-
ją trawienie, ale jednocześnie hamują biegunki. 
Olejek goździkowy (eugenol, który jest silnym 
antyoksydantem) stosowany jest w przemyśle 
farmaceutycznym i spożywczym. Goździki moż-
na żuć w stanach zapalnych gardła, jamy ustnej 
oraz przy bólach zębów.

Cynamon to kora cynamonowca cejlońskiego 
Cinnamomum verum J.Presl,  wieczniezielonego 
drzewa z rodziny wawrzynowatych (Lauraceae). 
Jest to niewielkie, dorastającego do 12 m wy-
sokości drzewo o naprzeciwległych, błyszczących 
liściach, z wyraźnie zaznaczonymi trzema ner-
wami. Kwiaty ma drobne, obupłciowe, zebrane 
w wierzchotkowate kwiatostany. Owocem cy-
namonowca są niewielkie, sinozielone pestkow-
ce (podobne np. do owoców wiśni, czereśni czy 
śliwki). Jak wynika z nazwy cynamonowiec cej-
loński rośnie na Cejlonie, ale także w północnych 
Indiach, Birmie i Wietnamie, ponadto jest upra-
wiany w południowo-wschodniej Azji, w Ameryce 
Południowej i na Antylach. Do Europy został 
przywieziony w XIV w., a rozpowszechniony 
w XVIII w. Znane są także cynamonowiec chiń-
ski Cinnamomum cassia (L.) J.Presl, o mniejszej 
wartości niż cynamonowiec cejloński, oraz do-
starczający olejku kamforowego cynamonowiec 
kamforowy C. camphora J.Presl.  Cynamonowiec 
kamforowy to potężne, żyjące do 1000 lat, drze-
wo osiągające 50 m wysokości i do 5 m średnicy 
pnia. Kora cynamonowca cejlońskiego zawiera 
do 4% olejku cynamonowego, garbniki, cukry 
i związki śluzowe. Wyciągi z kory są stosowa-
ne w dolegliwościach trawiennych, przy braku 
łaknienia, uczuciu pełności, wzdęciach i w sta-
nach skurczowych żołądka. Poprawiają trawie-
nie, obniżają poziom glukozy, trójglicerydów 
i cholesterolu we krwi. Olejek cynamonowy ma 

Święta Bożego Narodzenia za pasem. Jest to czas radości, refl eksji
i pięknych chwil spędzonych z najbliższymi oraz... jedyny w swoim

rodzaju festiwal smaków i zapachów. Domowy piernik, babcina
szarlotka czy kompot z suszu swoją wyjątkowość w dużej mierze

zawdzięczają przyprawom korzennym.

ANNA CWENER, MARTA SAPKO - Ogród Botaniczny UMCS
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silne właściwości bakteriobójcze i grzybobójcze. 
Stosowany jest w leczeniu przeziębień, gryp, 
infekcji wirusowych, a także niektórych infek-
cji skóry (kurzajek). Wyciągi z kory cynamo-
nowca wchodzą w skład znanych preparatów tj. 
Digesan, zioła szwedzkie, Aromatol i Amol.

Ziele angielskie to owoc drzewa pimen-
towego (korzennika lekarskiego) Pimenta dio-
ica (L.) Merr. To niewielkie, bo dorastające do 
12 m wysokości drzewo z rodziny mirtowatych 
Myrtaceae.  Ma wieczniezielone, eliptyczne, 
skórzaste liście charakterystycznie podwinię-

te na brzegach. Kwiaty ma 
niepozorne, białe, wonne, 

zebrane w wierzchot-
ki. Niewielkie, do 1 cm 
średnicy, owoce typu 
jagody są brunatne, 
brązowe lub purpuro-
we, z dwoma nasio-
nami. Roślina pochodzi 

z Ameryki Środkowej 
(Antyle), a do Europy 

przywieziona została przez 
Anglików pod koniec XVI w. Była 

ponoć ulubioną przyprawą Azteków. Ziele an-
gielskie znane jest także pod nazwami: pieprz 
angielski, pieprz pachnący, piment, pieprz goź-
dzikowy, nowe korzenie. Owoce drzewa pimen-
towego zawierają dużo olejków eterycznych 
(eugenol, olejek pimentowy), ponadto żywice, 
garbniki, cukier, kwas jabłkowy i kwas galluso-
wy. Ziele angielskie ułatwia wchłanianie selenu, 
witamin B oraz beta-karotenu. Łagodzi wzdęcia 
i kolkę, nerwobóle i dolegliwości reumatyczne, 
ma słabe działanie odkażające. Wykorzystywane 
jest także do produkcji kosmetyków, np. perfum.

Gałka muszkatołowa to nasiono musz-
katołowca korzennego Myristica 
fragrans Houtt., niewielkiego, 
wieczniezielonego drzewa 
z rodziny muszkatołow-
cowatych Myristicaceae. 
Muszkatołowiec ma li-
ście całobrzegie, skórza-
ste ułożone na gałązkach 
skrętolegle. Jest rośliną 
dwupienną. Niepozorne, 
białe kwiaty żeńskie wyra-
stają na jednym osobniku, na-
tomiast kwiaty męskie w formie 

wiązek pręcików wyrastają na drugim osobni-
ku. Owocem muszkatołowca jest jednonasienna 
torebka. Muszkatowiec pochodzi z Archipelagu 
Malajskiego (Wysp Banda, część Moluki), upra-
wiany jest w południowo-wschodniej Azji i na 
Antylach. Jego nasiona zawierają olejki eterycz-
ne, głównie mirystycynę i tłuszcze.  Pozyskiwany 
z nasion olej wykorzystywany jest w przemy-
śle kosmetycznym i farmaceutycznym. Gałka 
muszkatołowa poprawia czynność żołądka i je-
lit, jest stosowana przy wzdęciach, wymiotach, 
nudnościach i biegunkach. Ma działanie prze-
ciwzapalne, przeciwgrzybicze, antyseptyczne, 
przeciwbólowe, przeciwzakrzepowe i rozgrzewa-
jące. W medycynie wschodniej zalecana w lecze-
niu chorób oskrzeli, bezsenności, reumatyzmu 
i nadpobudliwości. Natomiast sama mirystycyna 
ma działanie psychoaktywne (narkotyczne), wy-
wołuje delirie, halucynacje, stany lękowe i oszo-
łomienie. Jednak nie jest popularna jako relak-
sujący narkotyk ze względu na nieprzyjemne 
skutki uboczne.  Ponadto zanotowano przypadek 
śmiertelny po zażyciu gałki.  

Laska wanilii to zielona, strą-
kokształtna, zebrana jeszcze 
przed całkowitym dojrze-
niem, poddana fermen-
tacji i wysuszona to-
rebka nasienna wanilii 
płaskolistnej Vanilla 
planifolia Jacks. et 
Andrews. Wanilia na-
leży do rodziny storczy-
kowatych Orchidaceae, 
mówiąc prościej jest stor-
czykiem. Ma formę pnącza, wykorzystującego 
jako podporę inne rośliny (epifit). Liście ma uło-
żone skrętolegle, a z ich kątów wyrastają korze-

nie przybyszowe oraz kwiatostany skupiają-
ce po 10-20 kwiatów. Zielonkawo-żółte 

i kremowe, pachnące kwiaty mają 
ok. 10 cm średnicy i są zapylane  
przez rzadkie gatunki pszczół oraz 
przez kolibry. W stanie dzikim wa-
nilia rośnie w Ameryce Południowej 
i Ameryce Środkowej. Pierwotnie 
głównym producentem wanilii był 

Meksyk,  gdyż tylko tam występo-
wały odmiany pszczół bezżądłowych 

zapylających kwiaty tej rośliny. Dopiero 
odkrycie „ręcznej” metody zapylania umożliwiło FO
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rozprzestrzenienie się upraw w innych rejonach 
świata. Obecnie największym producentem wa-
nilii jest Madagaskar, gdzie na skalę przemysło-
wą uprawia się trzy gatunki wanilii: V. planifo-
lia, V. pompona Schiede oraz V. tahitensis 
J.W.Moore. Za aromat i smak przypra-
wy w znacznej mierze odpowiada 
wanilina, związek chemiczny, któ-
ry zawarty jest w nasionach wa-
nilii. Podczas suszenia po fer-
mentacji wanilina wytrąca się 
na torebkach nasiennych (la-
skach wanilii) w postaci białych 
kryształków. Lecz to nie te białe 
kryształki trafiają do popularnych 
cukrów wanilinowych. W przemyśle 
spożywczym wykorzystuje się wanilinę 
identyczną z naturalną, ale otrzymywaną syn-
tetycznie. „Prawdziwa” wanilia obok kardamo-
nu i szafranu jest najdroższą przyprawą świata.  
Zawarte w laskach wanilii olejki eteryczne (kwas 
octowy, kwas kapronowy, eugenol, furfural, 
kwas izomasłowy i wanilinowy) mają właściwości 
antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe, antyde-
presyjne, relaksujące i uspokajające.

Szafran Crocus sativus L. to bylina z rodzi-
ny kosaćcowatych Iridaceae, podobna do wy-
stępującego w Polsce szafranu spiskiego Crocus 
scepusiensis (Rehmer & Wol.) Borbás ex Kulcz. 
i wielu odmian krokusów uprawianych 
w ogrodach. Pochodzi z południo-
wo-zachodniej Azji, obecnie zna-
ny jest tylko z upraw, a upra-
wiany jest głównie w Iranie. 
Przyprawę uzyskuje się 
z suszonych znamion szafranu 
uprawnego Crocus sativus. Na 
zebranie 1 kg znamion potrzeba 
150 tys. kwiatów. Przyprawa za-
wiera olejek eteryczny, który pobu-
dza trawienie, działa antydepresyjnie 
oraz wzmaga funkcje poznawcze. Karotenoidy 
zawarte w szafranie mają działanie antyrakowe 
i wspomagają układ odpornościowy. Szafran eli-
minuje wolne rodniki, przez co spowalnia procesy 
starzenia, działa antymiażdżycowo oraz ochron-
nie na układ sercowo-naczyniowy. Dawniej wy-
korzystywany był jako środek wiatropędny, 
wspomagający przepływ krwi, w leczeniu infekcji 
dróg oddechowych, bezsenności, chorób serca, 
problemów żołądkowych, artretyzmu, krwawień 

macicy, zaburzeń miesiączki, kolek niemowlę-
cych czy chorób gałki ocznej. Przez starożytnych 
Persów i Egipcjan używany był jako afrodyzjak. 
Szafran barwi potrawy na żółto, przyprawia się 

nim m.in. ryż, owoce morza, zupy i ciasta.
Anyż gwiaździsty znany także 
jako anyż w gwiazdkach to owoc 

badianu właściwego Illicium ve-
rum Hook.f., niewielkiego drze-
wa z rodziny cytryńcowatych 
Schisandraceae. Badian wła-
ściwy ma skórzaste, jasnozie-
lone liście i drobne białożółte 

lub białozielone kwiaty. Jego 
przypominające gwiazdki owo-

ce to skupione po 8 jednonasienne 
mieszki. Drzewo pochodzi z południo-

wo-wschodniej Azji. Spokrewniony z nim badian 
japoński (Illicium anisatum L.) nie tylko nie po-
siada właściwości leczniczych, ale jest lekko tok-
syczny. Nasiona badianu zawierają znaczne ilo-
ści olejku eterycznego - anetolu, który z innymi 
substancjami obecnymi w nasionach, działa roz-
kurczowo na przewód pokarmowy,  przyspiesza 
proces trawienia i przyswajania przez organizm 
składników pokarmowych. Ponadto ma działanie 
lekko moczopędne oraz przeciwgrzybicze, anty-
bakteryjne i  przeciwbólowe. 

Ten sam olejek eteryczny obecny jest rów-
nież w owocach zielnej, podobnej do 

pietruszki czy marchewki, rośliny 
- biedrzeńca anyżu Pimpinella 

anisum L. Biedrzeniec anyż 
jest rośliną jednoroczną nale-
żącą do rodziny selerowatych 
Apiaceae.  Dorasta do 50 cm 
wysokości, ma łodygę bruzd-
kowaną, pustą w środku. Liście 

pierzastosieczne, podobne do liści 
pietruszki. Drobne, białe kwiaty ze-

brane są w baldaszkowate kwiatostany. 
Owoce anyżu to gruszkowate, szarozielone 

rozłupnie. Biedrzeniec anyż pochodzi prawdopo-
dobnie z Egiptu i Azji Mniejszej, wzmiankowa-
ny był w Biblii i papirusach Egipskich, obecnie 
znany jest jedynie z uprawy. Zawarty w owocach 
olejek eteryczny oraz tłuste oleje, flawonoidy, 
kumaryny, białka, składniki mineralne i cukry 
działają wykrztuśnie, przeciwkaszlowo, prze-
ciwastmatycznie, przeciwgorączkowo i moczo-
pędnie. Olejek eteryczny stosowany zewnętrznie 
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na skórę działa odkażająco i odstraszająco na 
owady. Biedrzeniec anyż jest wykorzystywany 
w przemyśle spożywczym, perfumeryjnym i far-
maceutycznym (np. wchodzi w skład preparatu 
Neoangin) oraz spirytusowym (anyżówka). 

Kolejną przyprawą uznawaną za jedną z naj-
droższych na świecie jest kardamon. Przyprawą 
są nasiona kardamonu malabarskiego Elettaria 
cardamomum (L.)Maton. Jest to roślina ziel-
na dorastająca do 4 m wysokości, o długim 
bulwiastym kłączu i równowąskolancetowa-

tych liściach dorastających do 70 
cm długości. Białe kwiaty ze-

brane są w kwiatostany 
groniaste, owocem jest 
trójkomorowa toreb-
ka. Kardamon należy 
do  rodziny imbirowa-
tych Zingiberaceae. 
Występuje na Pół-
wyspie Indyjskim 

i na Cejlonie, w Chinach 
i Indonezji, uprawiany jest 

w Ameryce Środkowej. Obok 
kardamonu malabarskiego, określa-

nego jako kardamon zielony, znany jest pocho-
dzący z Himalajów kardamon czarny Amomum 
subulatum Roxb., który ma o wiele słabsze wła-
ściwości niż jego zielony kuzyn. Nasiona karda-
monu malabarskiego zawierają olejki eteryczne 
(cyneol, linalol, limonen, borneol, kamforę, eu-
calyptol, terpinenę, sabinen), skrobię, tłuszcze 
i sole mineralne, które stymulują pracę układu 
pokarmowego, odświeżają oddech, mają wła-
ściwości przeciwzapalne, antydepresyjne, an-
tyoksydacyjne i przeciwmiażdżycowe. Ponadto 
kardamon działa moczopędnie, usuwa toksyny 
z dróg moczowych, pęcherza moczowego i ne-
rek, usuwa nadmiar wody i soli, obniża ciśnienie 
krwi, poprawia krążenie, wzmaga akcję serca, 
usprawnia krążenie mózgowe i ma właściwo-
ści przeciwbólowe. Stosowany jest w leczeniu 
astmy, bólu głowy, zaburzeń trawienia, nieżytu 
układu oddechowego i kaszlu. Posiada właściwo-
ści chroniące przed nowotworami, w przypadku 
rozwoju raka jelita grubego zmniejsza on pię-
ciokrotnie namnażanie komórek rakowych oraz 
czterokrotnie zwiększa ich apoptozę (proces 
obumierania komórek rakowych). Uważany jest 
także za afrodyzjak pomocny w zaburzeniach 
erekcji i impotencji. Kardamon stosowany jest 

do aromatyzowania likierów, ponczów, marynat, 
grzanych win, pierników, sałatek owocowych, 
a nawet wędlin. 

Imbir lekarski Zingiber officinale Rosc to 
dorastająca do 1 m wysokości roślina zielna na-
leżąca do rodziny imbirowatych Zingiberaceae. 
Ma charakterystyczne grube kłącza (łodygi pod-
ziemne), z których wyrastają ulistnione łodygi. 
Liście na łodygach płonnych wy-
rastają w dwóch rzędach. 
Są duże, lancetowate 
o długich pochwach 
obejmujących ło-
dygę. Pędy kwia-
towe są bezlist-
ne i krótsze od 
ulistnionych pę-
dów. Kremowo-
niebieskie kwiaty 
zebrane są w kło-
sowaty kwiatostan. 
Obecnie imbir nie 
występuje w stanie dzi-
kim. Pochodzi prawdopodob-
nie z Melanezji. Jest uprawiany w wielu krajach 
i regionach o klimacie tropikalnym (południowe 
Chiny, Indonezja, Floryda, Meksyk, Brazylia, 
Australia). Wymaga gleb żyznych i wilgotnych. 
Rozmnaża się przez podział kłączy. Imbir za-
wiera witaminy B1, B2, C, wapń, fosfor, żela-
zo, potas i olejek eteryczny. Ma działanie prze-
ciwbólowe, przeciwgorączkowe, przeciwzapalne 
i przeciwwymiotne. Ponadto obniża poziom cho-
lesterolu we krwi i działa przeciwzakrzepowo 
oraz przeciwobrzękowo. Zwiększa koncentrację 
i wydajność umysłową, poprawia przemianę ma-
terii, przyspiesza spalanie tłuszczów i węglowo-
danów. Z tego powodu olejek imbirowy stosuje 
się w preparatach wyszczuplająco-modelujących 
(pobudza krążenie i przyspiesza spalanie tłusz-
czu, walczy z cellulitem). Polepsza krążenie krwi, 
wspaniale rozgrzewa cały organizm. W medy-
cynie chińskiej uchodzi za “gorący”, powodują-
cy ogień w ciele. Pobudza też organy płciowe, 
w tropikalnej Azji używa się go jako afrodyzjak. 
Ponoć odrobina sproszkowanego imbiru doda-
na do kawy, niweluje jej szkodliwe właściwości. 
Zapach imbirowy jest bazą wielu perfum.

Kurkuma pozyskiwana jest z kłączy ostry-
żu długiego Curcuma longa L. Jest to roślina 
zielna, dorastająca do 1 m wysokości, należąca FO
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do rodziny imbirowatych Zingiberaceae. Ostryż 
pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej, poza 
tym uprawiany jest także w Australii i Ameryce 

Południowej (Peru). 
Kurkuma ma działanie 

przeciwwirusowe, 
przeciwbakteryjne 
i przeciwgrzybi-
cze. Stosowana 
jest jako śro-
dek przyspie-
szający gojenie 
się ran oraz przy 

n i e s t rawnośc i . 
Obniża też poziom 

cukru i cholesterolu 
we krwi, wzmacnia od-

porność, poprawia pracę wątroby, ma właści-
wości antyoksydacyjne i przeciw nowotworowe. 
Tumeron – jeden z olejków eterycznych zawar-
tych w kurkumie pobudza namnażanie i różnico-
wanie komórek nerwowych w mózgu, przez co 
wspomaga naprawę mózgu po chorobie lub ura-
zie. Zapobiega chorobie alzheimera, stymulując 
system immunologiczny do niszczenia białek, 
których złogi utrudniają przewodzenie sygnałów 
nerwowych, wywołując u chorych zaburzenia pa-
mięci i osobowości. 

Pieprz czarny to owoc pie-
przu czarnego Piper nigrum 

L., pnącza należącego 
do rodziny pieprzo-
watych Piperaceae. 
Pieprz dorasta do 
15 m, liście ma 
ogonkowe, jajowa-
te, ostro zakończo-

ne. Kwiaty są drobne, 
zebrane w kłosowaty 

kwiatostan, owocem jest 
pestkowiec. Pieprz pochodzi 

z Indii, ale jest uprawiany w strefach tropikal-
nych w Indiach, Malezji, Afryce, Nowej Gwinei 
i w Brazylii. Pieprz czarny otrzymuje się z nie-
dojrzałych suszonych owoców, poddanych pro-
cesowi fermentacji. Pieprz biały powstaje z doj-
rzałych owoców, które poddaje się maceracji 
wodą i mechanicznemu usunięciu egzokarpu 
(najbardziej zewnętrznej cześć owocu),  w wyni-
ku czego pozostają żółtawo-szare ziarna. Pieprz 
zielony natomiast to niedojrzałe zielone nasiona 

marynowane w kwasie octowym lub mlekowym 
lub konserwowane solanką. Pieprz zawiera ole-
jek eteryczny (a w nim pinen, kariofilen, li-
monen, bisabolen i inne składniki), alkaloidy, 
związki fenolowe, tłuszcz, skrobię, celulozę oraz 
żywicę. Piperyna ułatwia wchłanianie witamin 
z grupy B, selenu oraz β-karotenu, nasila wytwa-
rzanie enzymów trawiennych, wpływa regulują-
co na produkcję kwasu solnego oraz zmniejsza 
ból. W dużych dawkach może obniżać poziom 
glukozy we krwi. Kwasy fenolowe działają prze-
ciwutleniająco, natomiast olejki eteryczne dzia-
łają przeciwbakteryjnie. Pieprz można stosować 
w zaparciach, skurczach, gorączce (pieprz działa 
rozgrzewająco i napotnie), w zatruciach, stanach 
zapalnych, przy braku odporności, w infekcjach 
układu oddechowego, w kuracjach odtruwają-
cych oraz jako surowiec moczopędny.

Przyprawy korzenne są nieodłączną częścią 
historii ludzkości. Nie tylko poprawiają walo-
ry smakowe, zapachowe czy wizualne potraw, 
lecz również w sposób naturalny służą zdrowiu. 
Dzięki swym osobliwym składnikom wpływają 
także na nasze emocje. Wykorzystajmy ich moż-
liwości i rozkoszujmy się tymi wspaniałymi wła-
ściwościami na co dzień i od święta.
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Kto z nas z nosem przyklejonym do szyby nie 
wypatrywał w wigilijny wieczór na niebie pierw-
szej gwiazdki? Jej pojawienie jest wedle tradycji 
sygnałem, by podzielić się opłatkiem i zasiąść do 
wigilijnej wieczerzy. Owa pierwsza gwiazda jest 
wspomnieniem Gwiazdy Betlejemskiej, która to-
warzyszyła narodzinom Jezusa.

Bóg zwykł przemawiać do ludzi poprzez znaki, 
przez świat stworzony. „Niebiosa głoszą chwałę 
Boga, dzieło rąk jego nieboskłon obwieszcza” 
czytamy w 19-tym psalmie dawidowym. Nic więc 
dziwnego, iż czytając biblijne przekazy próbuje-
my rozwikłać tajemnicę, wyjaśnić, jaka gwiazda 
prowadziła do Betlejem mędrców ze wschodu. 

Odkrycie Keplera.
Wydaje się, że pierwszym, który zbliżył się 

do prawdy był niemiecki matematyk i astronom 
Johannes Kepler. 17 grudnia 1603r. zobaczył ze 
swego obserwatorium w Pradze niezwykłe świa-
tło na nocnym niebie, które zdefi niował jako ko-
niunkcję Jowisza i Saturna w konstelacji Ryb. 
Gwoli jasności, koniunkcja, to takie wzajemne 
ustawienie planet w ich ruchu wokół słońca, 
że z punktu widzenia obserwatora patrzącego 
z Ziemi znajdują się one w jednej linii. Zda się 
nam wtedy, że widzimy jedną jasno świecącą 
gwiazdę, która potem znika, gdy planety oddala-
ją się od siebie. Kepler wyliczył, że takie zjawisko 
pojawia się raz na 794 lata, ale 7 r. p.n.e. zda-
rzyło się trzykrotnie: 27 maja, 15 września i 1 
grudnia. Kontynuując swe poszukiwania sięgnął 
m.in. po pisma rabina i fi lozofa Abarbanela, gdzie 
wyczytał, iż Żydzi wierzyli, że Mesjasz przyjdzie 
na świat dokładnie wtedy, gdy światło Jupitera 

i Saturna w konstelacji Ryb nałoży się na siebie. 
Skłoniło to Keplera do ogłoszenia w 1606r., iż od-
krył tajemnicę Gwiazdy Betlejemskiej. 

Można by wątpić w ustalenia siedemnasto-
wiecznego astronoma, gdyby nie fakt, iż jego 
ustalenia potwierdzają inne źródła. W 1902r. 
opublikowano tłumaczenie treści egipskiego pa-
pirusu zwanego „stołem planetarnym”, na któ-
rym zapisano dokładne ruchy planet od 17 roku 
przed Chrystusem do 10 roku po Chrystusie. 
Odnotowano tam, iż w 7 r. p.n.e. egipscy astro-
nomowie zaobserwowali koniunkcję Jowisza 
i Saturna. Opis tego samego zjawisko odkryto 23 
lata później odczytując napisy wykonane pismem 
klinowym w kalendarzu gwiezdnym pochodzą-
cym ze słynnej szkoły astrologów w Sippar nad 
Eufratem. W tamtych czasach astrologowie przy-
pisywali poszczególnym ciałom niebieskim kon-
kretną symbolikę i znacznie. Jowisz był symbo-
lem ludzi rządzących światem, Saturn uznawany 
był za symbol Izraela a konstelacja Ryb za znak 
Końca Czasów i początek nowej ery. To mogłoby 
tłumaczyć, dlaczego mędrcy ze wschodu obser-
wując niezwykłe, bo trzykrotne powtórzenie ko-
niunkcji tych planet, odczytali je jako zwiastun 
narodzin żydowskiego króla. Dlaczego miałoby to 
obchodzić Persów? Trzeba pamiętać, iż na terenie 
Persji mieszkała duża diaspora Izraelitów, która 
pozostała tam po uwolnieniu Żydów z niewoli ba-
bilońskiej za czasów króla Cyrusa II Wielkiego. 
Za jej sprawą judaizm był znany ówczesnym per-
skim mędrcom i kapłanom.

Pomyłka mnicha Dionizego.
Ów logiczny wywód ma jedną słabość. 

Tajemnica Gwiazdy
Betlejemskiej

ADAM PRZYSTUPA
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Wynikałoby z niego, iż mędrcy ze wschodu po-
wędrowali za światłem Jowisza i Saturna do 
Jerozolimy w 7 r. p.n.e., czyli na siedem lat przez 
narodzeniem Chrystusa. Wszystko za spra-
wą scytyjskiego mnicha Dionizego Młodszego. 
Ów, w VI w. obliczając na przyszłe lata terminy 
Wielkanocy na przyszłe lata, szukał stałego 
punktu początkowego dla rachuby czasu. Za taki 
uznał datę narodzin Jezusa, ale przy swej ówcze-
snej wiedzy ustalił ją błędnie na 753 rok od zało-
żenia Rzymu. Tymczasem, jeśli kierować się za-
pisami Ewangelistów ustalimy coś zgoła innego. 

Narodzenia Jezusa wg. Ewangelii św. Mateusza 
miało miejsce „w Betlejem w Judei za panowania 
króla Heroda”, Heroda Wielkiego, który (wg. hi-
storyka tamtej epoki Józefa Flawiusza) zmarł na 
przełomie marca i kwietnia 4 p.n.e., więcej niż na 
tydzień przed Paschą, która wypadała 11 kwiet-
nia. Owe zdarzenia miało poprzedzić zaćmie-
nie księżyca, które jak wyliczono miało miejsce 
nocą z 12 na 13 marca roku 4 p.n.e. Byłaby to 
najpóźniejsza możliwa data urodzin Jezusa, ale 
zważywszy, że Herod zmarł po długiej choro-
bie w Jerychu a nie w Jerozolimie, gdzie podjął 
przybyłych trzech mędrców, oraz że zarządzona 
przezeń rzeź dzieci w Betlejem dotyczyła chłop-
ców w wieku do 2 lat, datę tę należało by prze-
sunąć na 6r. p.n.e. 

Kiedy sięgniemy do Ewangelii św. Łukasza 
odnajdujemy potwierdzenie, że Jezus narodził 
się za panowania Heroda, ale też informację, iż 
był to czas spisu ludności, który przeprowadził 
zarządca prowincji – Kwiryniusz. Tyle tylko, że 
wedle wiedzy historycznej ów spis przeprowa-
dzono w… 6r. n.e. Czyżby św. Łukasz wprowadził 
nas w błąd? Istnieje teoria, iż w tekście Ewangelii 
(Łk 2,2) (grec. Aute he apographe prote egeneto 
hegemoneuontos tes Syrias Kyreniu) – greckie 
„prote” nie odnosi się do „apographe” („pierw-
szy spis”), lecz oznacza „proton” (odpowiednik 
łac. prius): „wpierw”. Zdanie znaczyło by wtedy: 
„Spis ten odbył się zanim namiestnikiem Syrii był 
Kwiryniusz”. Św. Łukasz wskazywałby zatem na 
wcześniejszy spis na tych ziemiach, a wiadomo, 
iż w 8r. p.n.e. odbył się tam inwentarz obywate-
li rzymskich, którem być może towarzyszył spis 
powszechny. Oznaczałoby to, i tak dziś przyjmu-
jąc historycy, że prawdziwą datę narodzin Jezusa 
Chrystusa należy sytuować między 8 a 6r. p.n.e. 
co współgra z odkryciem Keplera co do natury 
Gwiazdy Betlejemskiej.

A może supernowa?
Warto w tym miejscu wspomnieć, iż w 6r. p.n.e.  

do „chodzących w parze” Jowisza i Saturna, dołą-
czył Mars. Obserwowano tedy na niebie potrójną 
koniunkcję tych planet. Patrząc na wyobrażenia 
gwiazdy betlejemskiej w licznej ikonografi i moż-
na by przypuszczać, iż mogła być nią kometa. To 
niezwykłe zjawisko zawsze przyciągało uwagę. 
Kłopot w tym, iż niewiele komet daje się oglą-
dać gołym okiem. Jedyna jaką można brać pod 
uwagę ze wzg. na położenie geografi czne Persji 
i Betlejem, to okresowo pojawiająca się kometa 
Halleya. Ta jednak gościła w tym rejonie w 11r. 
p.n.e. O innych kometach, pojawieniowych, jed-
norazowych, które trudno dojrzeć gołym okiem 
nie zachowały się żadne zapisy.

Istnieje również teoria, iż niezwykła jasność 
Gwiazdy Betlejemskiej (zapis w apokryfi cz-
nej protewangelii Jakuba „Ujrzeliśmy ogromną 
gwiazdą, która tak błyszczała wśród wszystkich 
tych tu gwiazd, że ich nie było widać”) wskazuje, 
iż mógł być to tzw. wybuch supernowej. Zachodzi 
on wtedy, gdy w gwieździe o masie przekracza-
jącej wielokrotnie masę Słońca zanikają reak-
cje termojądrowe. Zmniejszenie ciśnienia pro-
mieniowania powoduje, że gwiazda zapada się 
w sobie i eksploduje. Siła wybuchu wyrzuca 
w kosmos ogromne ilości gazu i tworzy mgławice 
gorejące światłem 10-100 mln razy jaśniejszym 
niż stara gwiazda. Takie zjawisko, wedle zapisów 
w chińskich i koreańskich kronikach, miało miej-
sce wiosną 5r. p.n.e. Niewykluczone, że mędrcy 
ze wschodu, wędrowali do Betlejem obserwując 
na niebie wszystkie te znaki. Droga jaką musie-
li przebyć trwała zapewne bardzo długo. W linii 
prostej Persepolis w Persji i Jerozolimę dzieli nie-
mal 1700km. W różnych częściach nieba jedne 
z nich jaśniały, inne gasły, co dodatkowo mogło 
sprawiać wrażenia wędrującej gwiazdy.  

Tymczasem, niebawem…
Tego roku, 24 grudnia słońce nad Lublinem 

skryje swe lico o godz. 15:26. Jeśli łuna miejskich 
świateł lub gęsta chmur powała nie zniweczy na-
szych wysiłków, pierwszą gwiazdkę ujrzymy nad 
południowo-zachodnim horyzontem. Gwiazdkę, 
a raczej trzy gwiazdki. Będą to zapewne: najja-
śniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Lutni - Wega, 
najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Orła - Altair, 
oraz gwiazda zmienna z gwiazdozbioru Łabędzia 
- Deneb.
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W ŚWIECIE 
ZWIERZĄT

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

Rysunki 
- Marek Kołodziejczyk,
ilustrator dzikiej przyrody,
www.marek-kolodziejczyk.pl

Nietoperze są różnorodną i dobrze wyodręb-
nioną grupą zwierząt, które odniosły spektaku-
larny sukces ewolucyjny. Te tajemnicze i  cha-
ryzmatyczne ssaki zasiedliły prawie wszystkie 
kontynenty (za wyjątkiem Antarktydy) i więk-
szość środowisk lądowych na naszej planecie. 
Jako jedne z nielicznych współcześnie żyjących 
kręgowców potrafią aktywnie latać. To dzięki bło-
niastym skrzydłom i innym niezwykłym przysto-
sowaniom wznoszą się w powietrze. Ich szczyt 
aktywności dobowej przypada w nocy. 

Nietoperze chętnie wykorzystują naturalne 
szczeliny w drzewach lub wykute przez dzięcio-
ły dziuple, ponieważ odznaczają się odpowied-
nim mikroklimatem i chronią je przed niektórymi 
gatunkami drapieżników. Samice mogą w nich 
zakładać letnie kolonie rozrodcze. W tym czasie 

kolonie samców są zwykle odseparowane i znaj-
dują się najczęściej w budynkach lub różnych 
konstrukcjach i obiektach (np. strychy domów 
i kościołów lub szczeliny w mostach, tunele itp.). 
Zarówno samice jak i samce, zakładając swoje 
kolonie przy niedostatku naturalnych schronień, 
chętnie zasiedlają budki lęgowe. Zimą nietope-
rze wykorzystują różnorodne rodzaje kryjówek 
charakteryzujących się stabilną oraz niską tem-
peraturą, w tym np. piwnice, sztolnie, schrony, 
jaskinie.

Nietoperze są towarzyskimi i społecznymi 
zwierzętami. Można je zaobserwować (zwłasz-
cza podczas hibernacji) w dużych międzyga-
tunkowych i jednogatunkowych skupiskach. 
Na początku okresu rozrodczego (maj i czer-
wiec) samice rodzą młode w letnich (zazwyczaj 

RYS.: Borowiec wielki

jednopłciowych) koloniach rozrodczych i troskli-
wie się nimi opiekują, karmiąc mlekiem. Samce 
spędzają ten okres pojedynczo lub tworzą kolo-
nie samcze. Pod koniec lata po usamodzielnie-
niu się młodych nietoperzy rozpoczyna się okres 
godowy i dochodzi do kopulacji pomiędzy sam-
cem a samicą. Jednak zapłodnienie i rozwój ciąży 
są wstrzymane przez okres hibernacji, a rozpo-
czynają się dopiero na wiosnę następnego roku. 
U większości gatunków samice rodzą tylko jedno 
młode w roku, jednak u nielicznych gatunków 
np. borowców czy karlików rodzą się zwykle dwa, 
a nawet trzy młode.

Podczas zimy w umiarkowanych szeroko-
ściach geograficznych nietoperze zapadają w sen 
zimowy (hibernację). W tym celu poszukują 
bezpiecznych (bez drapieżników) kryjówek, we-
wnątrz których panują stabilne warunki mikro-
klimatyczne, a  temperatura nie spada poniżej 
poziomu 0° C. Najlepsze dla nich są naturalne 
jaskinie. Rzadko zimują też w szczelinach budyn-
ków lub w dziuplach (np. borowce wielkie). Dzięki 
hormonom u zimujących nietoperzy następuje 
spadek temperatury ciała, spowolnienie tętna 

(z 880 uderzeń do 18-80 na minutę u nocka du-
żego) i oddechu. Hibernujące nietoperze często 
są gęsto pokryte kroplami rosy, która zbiera się 
na końcówkach włosów futra.

Większość gatunków nietoperzy w ciągu ko-
lejnych etapów cyklu rocznego jest bardzo to-
warzyska. Co ciekawe te niezwykłe ssaki szukają 
kontaktu nie tylko z przedstawicielami własne-
go gatunku, ale też chętnie przebywają w gru-
pach złożonych z kilku gatunków. Przykładowo 
w okresie zimowym nietoperze wspólnie hiber-
nują w jednej kryjówce, często przytulając się do 
siebie, co ułatwia im utrzymywanie stałej tempe-
ratury ciała. Z kolei wiosną niczym niezwykłym 
są kolonie złożone z setek samic z młodymi, 
które przebywają gromadnie np. na strychach 
budynków. Wampir zwyczajny (nietoperz żyjący 
w Ameryce Łacińskiej) jest klasycznym przykła-
dem gatunku stosującego tzw. altruizm odwza-
jemniony. Nie spokrewnione ze sobą osobniki, 
odżywiające się krwią ssaków, regularnie wymie-
niają się pokarmem, ratując swoich towarzyszy 
przed śmiercią głodową.

RYS.: Mroczek posrebrzany RYS.: Karlik większy

Czynna ochrona nietoperzy 
w dolinie Bystrzycy
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Na świecie występuje około 1 400 gatunków 
nietoperzy, co stanowi 20% wszystkich ssaków 
występujących na świecie. Po gryzoniach nie-
toperze są drugim pod względem liczebności rzę-
dem ssaków.  W Polsce stwierdzono ponad 27 ga-
tunków i wciąż odkrywane są nowe. Przykładowo 
w 2015 w okolicach zamku w Rożnowie odkry-
to nowy gatunek nietoperza dla Polski pocho-
dzenia śródziemnomorskiego – podkasańca 
Schreibersa.

W Lublinie najczęściej można zaobserwować 
następujące gatunki nietoperzy:

• nocek Natterera 
• nocek wąsatek 
• nocek rudy 
• mroczek posrebrzany 
• mroczek pozłocisty 
• mroczek późny 
• karlik drobny 
• karlik większy 
• borowiec wielki 
• gacek brunatny 
• gacek szary 

Poważnym zagrożeniem dla nietoperzy są re-
monty starych domów, budynków gospodarskich, 
ocieplanie bloków, zagospodarowanie głębokich 
piwnic czy innych podziemi (np. na trasy tury-
styczne). Nie sprzyja im również usuwanie sta-
rych i dziuplastych drzew oraz nieprzyjazna przy-
rodzie gospodarka leśna polegająca na wycince 
starodrzewów. Bardzo niebezpieczne są opryski 
chemiczne prowadzone w gospodarce rolnej i le-
śnej. Takie zabiegi nie są wybiórcze i powodują 
śmierć wielu bezkręgowców, doprowadzając do 
zubożenia bazy pokarmowej oraz bezpośrednich 
zatruć, w tym nie tylko nietoperzy, ale również 
innych rzadkich i ginących gatunków owado-
żernych. Zanieczyszczenie sztucznym światłem 
z nocnych lamp (pomimo przyciągania nocnych 
owadów, w tym motyli nocnych) zaburza natu-
ralną aktywność łowiecką tych fascynujących 
ssaków. W okresie zimowym zagrożeniem dla 
nietoperzy jest wzrastająca presja ze strony tu-
rystów i poszukiwaczy militariów w miejscach ich 
zimowania (np. w starych fortach czy bunkrach).

Pamiętajmy, że wszystkie gatunki nietoperzy 
w Polsce są objęte ochroną gatunkową wynika-
jącą z rozporządzenia o ochronie gatunkowej 
zwierząt. Skutecznym działaniem ochroniarskim 
sprzyjającym podtrzymaniu i rozwojowi populacji 

nietoperzy jest obejmowanie ochroną czynną 
siedlisk nietoperzy (kolonie rozrodcze i miejsca 
hibernacji) oraz wywieszanie budek. 

Projekt „Czynna ochrona nietoperzy w dolinie 
Bystrzycy”, prowadzony przez lubelską Fundację 
dla Przyrody, jest próbą częściowej kompensacji 
utraconych (przez działalność człowieka) schro-
nień lub kryjówek dla synantropijnych gatunków 
nietoperzy. W ramach tych działań w obrębie 
miasta Lublin zamontowano 104 sztuczne schro-
nienia dzienne dla nietoperzy. Na drzewach ro-
snących w Parku Ludowym, w dolinie Bystrzycy 
oraz przy Zalewie Zemborzyckim wywieszo-
no 90 drewnianych budek, a na mostach przy 
ul. Krochmalnej oraz Al. Piłsudskiego zamonto-
wano 14 trocinobetonowych schronów. W ramach 
projektu przeprowadzono też działania eduka-
cyjne w mediach społecznościowych oraz stwo-
rzono jedną z pierwszych ścieżek przyrodniczych 
w Lublinie, która zlokalizowana jest wzdłuż trasy 
rowerowej w dolinie Bystrzycy. Na pięciu tabli-
cach edukacyjnych w sposób popularnonaukowy 
zaprezentowano najważniejsze informacje zwią-
zane z biologią i ekologią, zagrożeniami i ochro-
ną tej fascynującej grupy zwierząt.

Tekst: Marcin Polak
Konsultacja merytoryczna: Michał Piskorski
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To książka dla ciekawych świata, bo opowiada o sprawach, o których nie usłyszymy w doniesie-
niach medialnych żadnych ze stron naszej rodzimej codziennej barykady. To jednak nade wszystko 
książka dla odważnych, bo skłania do stawiania sobie pytań, a co najmniej do zastanowienia. Książka, 
która może wzbudzić niepokój, podobny do tego jaki bywa udziałem największych naukowców, któ-
rzy stojąc w obliczu nieznanego, przerazili się własnych odkryć. Ma bowiem rację Andrzej Horubała 
pisząc, że „Grzegorz Górny nie przestaje wytrącać z samozadowolenia ludzi ufających we wszechmoc 
Rozumu, tworząc książkę, niosącą nieprzyjemną wiadomość, że Tajemnica istnieje”.

I choć, jak zauważa autor, wielu naukowców zwykło wypierać fakty, których nie potrafią wytłu-
maczyć przy użyciu dostępnych im narzędzi badawczych, w swym śledztwie opiera się na wynikach 
prac uznanych profesorów medycyny i nauk ścisłych. Jest wśród nich m.in. prof. G. Geraci z Wydziału 
Biologii Molekularnej Uniwersytetu w Neapolu, który po czterech latach badań w 2010r. potwierdził 
obecność ludzkiej krwi w ampułce relikwiarza św. Januarego. Cóż w tym niezwykłego? Owa zakrzepła 
krew co roku, 19 września, w rocznicę męczeńskiej śmierci świętego przechodzi w stan płynny zmie-
niając swą barwę z ciemno na jaskrawoczerwoną. Potem znowu następuje proces krzepnięcia. Żaden 
znany nauce rodzaj krwi nie zachowuje się w ten sposób. Podnoszono, iż krew może być wymiesza-
na z inną substancją np. płynem tiksotropowym, który zastyga podczas spoczynku, a traci lepkość 
podczas zmieszania. Tyle tylko, że płyny tego rodzaju zachowują swą właściwość maksymalnie przez 
dwa lata a nie przez stulecia. Ponadto nie zmieniają swego stanu skupienia tylko w określonym dniu. 
Cud, z którym nauka zmierzyć się dziś nie potrafi.

Z wyjaśnieniem podobnej powtarzalności zdarzeń nie mogą poradzić sobie biolodzy stając wobec 
fenomenu drzewka tarniny we włoskiej miejscowości Bra. Zwykło ono zakwitać dwa razy do roku, 
zgodnie z prawem natury wiosną i drugi raz z niezwykłą regularnością 29 grudnia pośród zimy. Nauki 
botaniczne nie znają takiego drugiego przypadku na świecie. Do rozwikłania tajemnicy nie przybli-
żyły naukowców badania samej rośliny jaki i gleby, w której rośnie. Wedle przekazów drzewo po raz 
pierwszy zakwitło 29 grudnia 1336r. w dniu ocalenia Egidi Mathis, która będąc w dziewiątym mie-
siącu ciąży uciekała przed dwójką maruderów z oddziałów najemnych i skryła się przy figurze Matki 
Boskiej. Nagły strumień światła miał oślepić napastników, którzy zbiegli, a kobieta powiła dziecię 
u stóp figury. Można by rzec całą wziąć za średniowieczną legendę i zlekceważyć, gdyby nie owo drze-
wo i jego kwiecie wśród śniegu uwiecznione na zdjęciach Andrzeja Rosikonia. Niemniejsze wrażenie 
robią na czytelniku zdjęcia mikroskopowe pochodzące z badań cudów eucharystycznych, na których 
widać włókna mięśniowe ułożone wiązkowo jak powierzchniowych warstwach serca.

Po ludzku zwykliśmy zwać owe zdarzenia mianem cudu, choć kościół często bywa w tym względzie 
bardziej powściągliwy. Wiara ułatwia je odczytywać jako znaki. Gdy jej brak, pozostają prześwitem 
nieznanego. Obiektywnym, bo choć chciałoby się rzec – to niemożliwe, nauka potwierdziła istnienie 
tych zjawisk. A że nie potrafi ich wytłumaczyć, to już inna historia.

Warto przeczytać
Grzegorz Górny, Janusz Rosikoń   

„Dowody tajemnicy. Śledztwo 

w sprawie zjawisk nadprzyrodzonych” 

Wydawnictwo Rosikon Press. 2019.

RECENZJA   ADAM PRZYSTUPA
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Święta…. Święta. Szał przedświątecznych porządków i zakupów. Dzisiaj zapraszamy Państwa 
do przedwojennych lubelskich sklepów. Coś do domu, coś na świąteczny stół… Koniecznie pamię-
tajmy o prezentach. Może coś z biżuterii? Może radio? A może książka, bo przecież to najlepszy 
prezent. A może jakiś łakoć ze sklepu kolonialnego? Zmęczeni bieganiem po sklepach usiądźmy przy 
dobrej kawie u Semadeniego. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i Wszystkiego Najlepszego
na Nowy Rok od Muzeum Historii Miasta Lublina!

LUBELSKIE HISTORIE      MAGDALENA PIWOWARSKA

PRZEDŚWIĄTECZNE
ZAKUPY
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Więcej o działalności

Muzeum Historii Miasta Lublina 

w Bramie Krakowskiej

można przeczytać na stronie:

www.mnwl.pl

Magdalena Piwowarska
Kierownik i Kustosz Muzeum Historii Miasta 

Lublina - Brama Krakowska, Oddział Muzem 
Narodowego w Lublinie, miłośniczka historii, niezrów-
nana przewodniczka po tajemnicach dawnego Lublina.
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Pierwszą z Brytyjek pływających na desce surfi ngowej była… Agatha Christie. Mistrzyni krymi-
nału zetknęła się z tym sportem w lutym 1922r. podczas pobytu z mężem w RPA. Pierwsze jeszcze 
nieudane próby na plaży Muizenberg były tak zajmujące, iż kontynuowała je w sierpniu podczas 
pobytu na Hawajach. Na plaży Waikiki nauczyła się surfować na stojąco. Dwa lata wcześniej na tej 
samej plaży jako pierwszy Brytyjczyk pływał na desce książę Walii Edward, który krótko panował 
jako król Anglii Edward VIII, zanim zrzekł się tronu, aby ożenić się z amerykańską pięknością Wallis 
Simpson.

Dorosły człowiek wytwarza w ciągu doby od 1 do 1,5 litra śliny. Najmniejsza jej ilość pojawia 
się w naszych ustach podczas snu, zaledwie do 0,05 ml/min. Za dnia jej ilość wzrasta do 0,3-0,5 
ml/min. By poradzić sobie z pokarmem nasz organizm czasowo zwiększa jej produkcję do 1,5-2,3 
ml/min. Objętość wytwarzanej śliny zmienia się wraz z wiekiem. Stosunkowo niewielkie wydzielanie 
śliny u noworodków wzrasta z wiekiem i osiąga pierwszy szczyt przed końcem 10-ego roku życia. Po 
30-tym roku życia obserwuje się wyraźną tendencję spadkową. Warto też wiedzieć, że więcej śliny 
pojawia się w ustach mężczyzn niż kobiet, co nie zmienia faktu, iż każde z nas winno ważyć słowa, 
które ślina na język nam niesie.

Galileusz, wbrew temu co sądzi wielu ludzi nie spłonął na stosie. Włoski fi zyk, astronom i fi lozof 
sądzony w 1616r. i 1633r. przez inkwizycję za odrzucenia obowiązującego wówczas geocentrycznego 
opisu świata i propagowania teorii heliocentrycznej jako faktu (a nie jako teorii właśnie), zmarł 8 
stycznia 1642r. dożywszy 77 lat w swoim domu, gdzie pozostawał pod nadzorem inkwizycji. Warto 
podkreślić, że Kościół skazał Galileusza za nieposłuszeństwo, a nie za herezję, sama zaś teoria Ko-
pernika również nie została uznana za heretycką.

Najbardziej deszczowym miejscem na ziemi nie są wcale Wyspy Brytyjskie, ale Wai’ale’ale 
- wulkaniczny szczyt na Hawajach położony w centrum wyspy Kauai. Wedle wieloletnich obserwacji 
deszcz pada tam średnio przez 350 dni w roku. Stąd nazwa szczytu, która w języku tubylców oznacza 
„przelewającą się wodę”.

Jak długo potrafi cie wstrzymać oddech pod wodą? Rekord świata w tej konkurencji należy do 
Budimira Šobata i wynosi 24 minuty i 37 sekund. Chorwat ustanowił go 27 marca 2021r. w miejsco-
wości Sisak w Chorwacji. W kategorii kobiet rekordzistką jest Brazylijka Karolina Meyer, która 10 lipca 
2009r. pozostała pod wodą na bezdechu przez 18 minut i 32 sekundy. Oboje przed swoimi próbami 
hiperwentylowali się czystym tlenem.

Pierwszym krajem, w którym, w 1906r. kobiety uzyskały czynne i bierna prawa wyborcze było 
Wielkie Księstwo Finlandii wchodzące wówczas w skład Imperium Rosyjskiego.  Polki otrzymały owe 
prawa w listopadzie 1918r. Co ciekawe nigdy nie stały się one udziałem dwukrotnej noblistki Marii 
Skłodowskiej-Curie. We Francji kobiety prawa wyborcze uzyskały dopiero w 1944r. Skłodowska zmar-
ła dziesięć lat wcześniej.

RZECZY
POMIESZANIE
Czasem ważnych, czasem błahych, czasem intrygujących,

ale zawsze prawdziwych…

ADAM PRZYSTUPA
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STEFAN 
KNAPP

Życiorys Stefana Knappa mógłby posłużyć za 
scenariusz do kilku dobrych filmów. Część swej 
niezwykłej historii opisał sam artysta w auto-
biografii zatytułowanej „Kwadratowe słońce” 
wydanej po raz pierwszy w Londynie 
w 1956 roku. Zawiera się w niej 
zarówno tragedia wojny i roz-
łąki z rodziną, czas spędzony 
w rosyjskim łagrze, błyskotli-
wa acz przypadkowa kariera 
wojskowego jak i ogromny 
sukces artystyczny na are-
nie międzynarodowej od-
niesiony przez chłopca z nie-
wielkiego miasteczka w Polsce 
wschodniej.

Stefan Knapp urodził się 
w Biłgoraju, 11 lipca 1921 roku. Drugie 
„p” w nazwisku dodał już po II wojnie światowej, 
gdy osiadł w Wielkiej Brytanii, tak by brzmiało 
bardziej „szkocko”. Lata dzieciństwa i wczesnej 
młodości artysta spędził w rodzinnym miastecz-
ku oraz we Lwowie. Tworzył właściwie od za-
wsze, choć – co oczywiste – początkowo była to 
raczej „radosna twórczość” dziecięca, pozbawio-
na oparcia w wypracowanym w kolejnych latach 
systemie symboli i swego rodzaju manifeście 
artysty. W „Kwadratowym słońcu” chwalił się 
wygraną w szkolnym konkursie rysunkowym we 
Lwowie. Wiadomym jest, że część jego dziecin-
nej twórczości – głównie widoki okolic rodzinne-
go miasteczka - przechowywała w swym domu 
w Biłgoraju Matka artysty.  Niektóre elementy tej 
twórczości pozostały z Knappem do końca jego 
drogi artystycznej.

Tym szczególnym był kolor, a właściwie cha-
otyczne, kładzione z rozmachem plamy czystych, 
jasnych barw oraz skala samej pracy. Być może, 
nieuświadomiony jeszcze wtedy, wybór na te aku-
rat środki ekspresji padł w latach szkolnych. Jak 
pisał Knapp w „Kwadratowym słońcu”: „Paćkanie 
krzykliwymi barwami po wielkich płaszczyznach 
sprawiało mi ogromną frajdę”. Wspomnienie to 
odnosi się do czasu, gdy po zajęciu Lwowa przez 
ZSRR władzę w lwowskiej Szkole Technicznej 

przejęły Komitety Uczniowskie, rozkwitła propa-
ganda, a uczniowie zobowiązani zostali do two-
rzenia gigantycznych plakatów głoszących wolną 
i bezpłatną naukę dla każdego. Wciąż jeszcze 

jako uczeń Knapp został ujęty podczas 
łapanki ulicznej we Lwowie w 1940 

roku.
W trakcie II wojny świa-

towej wiele miesięcy spędził 
w więzieniach. Najpierw tra-
fił na tzw. Brygidki – lwow-
skiego więzienia przy ulicy 
Kazimierzowskiej. Kolejnym 

było więzienie w Chersoniu, 
które stało się jego domem na 

siedem miesięcy.
Ukojenie dla znękanego umysłu 

przynosiły mu wszelkie kreatywne zajęcia 
jakim mógł oddawać się w więziennych warun-
kach. Nauczył się wyrabiać masę plastyczną 
z kilkakrotnie przeżutego chleba. Tworzywo to 
pozwalało mu na wykonywanie guzików, figur 
szachowych, puzderek, kart do gry, a nawet cy-
buchów fajek modelowanych na kształt głów ich 
przyszłych właścicieli. Do malowania swoich ‚wy-
robów’ używał barwników pozyskanych z sadzy, 
cebuli, wapna ze ścian, barwnika używanego do 
prania więziennej odzieży oraz krwi. Podejmował 
się też tatuowania współwięźniów. Władze wię-
zienia, chcąc w pewnym sensie „nagrodzić” 
działalność twórczą Stefana, przydzieliły mu do-
datkową rację chleba, którą ten przeznaczył do 
„banku chleba” utworzonego w celi. W zamian 
zyskał prawo do wszystkich okruchów z podłogi.

Stefan Knapp otrzymał wyrok 5 lat pracy re-
edukacyjnej. Po około dwutygodniowym pobycie 
w więzieniu tranzytowym w Charkowie został 
przetransportowany wraz z pozostałymi więź-
niami w okolice Archangielska, gdzie miał odbyć 
wyrok w obozie pracy. Jak się okazało - obóz na-
leżało przedtem wybudować.

Nawet w obozie nie porzucił sztuki, tworzył 
nieprzerwanie - choć przypuszczalnie nie zawsze 
to, co rzeczywiście chciałby utrwalić. W podzię-
ce za udzielenie czasowego zwolnienia od pracy 

Całe życie postanowił poświęcić sztuce. 
Był zdeterminowany, by znaleźć swój własny styl.

MAJA WAL

FO
TO

: 
B
ez

 t
yt

uł
u,

 e
m

al
ia

 n
a 

st
al

i, 
pr

ze
d 

19
67

r..
 (

ze
 z

bi
or

ów
 M

uz
eu

m
 Z

ie
m

i B
iłg

or
aj

sk
ie

j)



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 1

7 
- 

Z
IM

A
 2

02
1 EK

O
G

A
D

K
A
 N

R
 17 - Z

IM
A
 2021

5150

naszkicował portret młodej lekarki. Korzystając 
jedynie z trzech kredek (czarnej, czerwonej i nie-
bieskiej) na płótnie używanym do wytwarzania 
bandaży, rysował portrety osadzonych, malował 
hasła propagandowe i tworzył wizerunki stacha-
nowców na podstawie zdjęć z kartoteki wię-
ziennej – portrety przerażonych ludzi. Na mocy 
układu Sikorski-Majski latem 1941 roku został 
zwolniony z obozu, otrzymał wraz z kilkoma 
współwięźniami obywatelstwo ZSRR. Byli wolni. 
Jednak doświadczenia i sceny z Sybiru dręczyły 
go jeszcze przez wiele lat i miały ogromny wpływ 
na jego późniejszą twórczość. Zwolniony z obozu 
przyłączył się do Armii Andersa. Spod Uzbeckiej 
granicy przez port w Krasnowodzku i Pahlevi, 
Teheran – gdzie zachwycił się pracą rzemieślni-
ków, zajmujących się obróbką brązu – Bombaj 
i Cape Town oddział trafił do Glasgow, skąd skie-
rowano Stefana do Hucnkall na pierwszy, pod-
stawowy kurs RAF-u.

Knapp w Wielkiej Brytanii powrócił do rysun-
ku. Szkicował portrety lotników z jednostki, przy-
jaciół i dowódców oraz gości pubu w Brighton. 
Później, już jako pilot Spitfire’a w egipskiej ba-
zie w Fayid, na prośbę kolegów malował nad ich 
łóżkami wizerunki nagich kobiet. Proceder ten 
miał ciekawe konsekwencje – oceniono, że ofi-
cer o tak wyśmienitych zdolnościach plastycz-
nych z pewnością będzie odpowiednim kandy-
datem dla Włoskiej jednostki poszukującej pilota 
o szczególnie wyostrzonym wzroku. Tym sposo-
bem Stefan Knapp w 1944 roku trafił do lotnicze-
go wywiadu RAF. We Włoszech odbył też ostatni 
lot w ostatnim dniu II Wojny Światowej.

Krajobraz widziany z pokładu samolotu jak 
echo powracał w jego późniejszej twórczości pod 
postacią syntetycznych form i abstrakcyjnych 
plam, do których sprowadzić można było mia-
sta, wsie, pola, lasy i jeziora widziane z góry. 
Doświadczenie wojny w sposób zrozumiały od-
cisnęło na artyście swoje piętno jednocześnie 
w pewien sposób wyznaczając początek jego ar-
tystycznej drogi. Po wojnie osiadł w Londynie, 
gdzie rozpoczął studia artystyczne - został pierw-
szym żołnierzem lotnictwa, który podjął naukę 
na kierunku malarstwa w Central School of Art. 
Równolegle studiował też na Slade.

Doświadczenia obozu, tułaczki i wojny nie 
opuściły Stefana, dręczyły go wspomnienia 
traumatycznych wydarzeń i senne koszmary. 
Poczuł przymus uzewnętrznienia ich, pokazania 

z czym mierzyć się musi psychika jednostki do-
prowadzonej na skraj człowieczeństwa, usiłującej 
powrócić do świata. Poczucie winy wobec tych, 
którym nie udało się przetrwać koszmaru wojny 
było częstym zjawiskiem pośród ocalałych.

Stworzył serię obrazów będących odbiciem 
doświadczeń zarówno jego samego, jak i milio-
nów innych, których spotkał podobny los. W tych 
ekspresyjnych przedstawieniach ogromną rolę 
spełnia linia i intensywny kolor jako wiodące 
środki wyrazu. Prace podejmują motyw rozłąki 
i poszukiwania matki i dziecka, głodu, despera-
cji i rozpaczy, w końcu szaleństwa i odczłowie-
czenia. Jedna z prac – „Jedzący” – zaprezento-
wana została już w grudniu 1945 roku podczas 
wystawy grupy The Hampstead Artists Counci 
w Studio House w Londynie. Obrazy jako seria 
wystawione zostały w Jabe Gallery w Londynie 
w 1947 roku.

Całe życie postanowił poświęcić sztuce. Był 
zdeterminowany, by znaleźć swój własny styl. 
Z początkiem lat 50 udało mu się sprzedać kilka 
patentów – między innymi na buty składające się 
jedynie z podeszwy czy na metodę barwienia be-
tonu. Uzyskany, znaczny, przychód, pozwolił mu 
na swego rodzaju izolację i skupienie na pracy. 
Zamknięty w swojej pracowni przez 18 miesięcy 
szkicował, malował i niszczył swoje prace aż do 
momentu w którym uznał, że oto odnalazł wła-
sny język artystyczny i jego symbole.

W roku 1953 nastąpił przełom. W poczuciu, 
że oto stworzył coś co należy tylko do niego i że 
stał się aktywnym uczestnikiem kreacji otacza-
jącego go świata – „powrócił” do życia. A raczej 
„rozpoczął” życie. Wszystko co przedtem było 
wynikiem działań sił od niego niezależnych i lu-
dzi, od których z kolei zależny był on. Teraz czuł, 
że wszystko jest w jego rękach.

Po osiemnastu miesiącach prób i poszukiwań 
Knapp odkrył swój sposób artystycznego wyra-
zu. Odnajdywanie wewnętrznych znaczeń obiek-
tów wywodzących się z natury stało się dla niego 
podstawowym punktem wyjścia dla jego sztuki. 
Prace powstałe w tym czasie zdają się przedsta-
wiać świat nie odtworzony, a zrekonstruowany 
i zsyntetyzowany przez artystę na podstawie 
jego wewnętrznego „manifestu”. Szereg wy-
selekcjonowanych przez artystę prac z okresu 
poszukiwań własnej drogi wystawiono w 1954 
roku w Londyńskiej Hanover Gallery. Ekspozycja 
była ogromnym sukcesem – Knapp sprzedał 26 

obrazów, otrzymał propozycję wystawienia swo-
ich prac w londyńskiej Tooth Gallery i Paryżu 
oraz przyjął zamówienie na dwa wielkoforma-
towe dzieła: dla sklepu Bentall w Kingston oraz 
Hallfield School w Westminster.

Jako że drugie ze zleceń zrealizowane zo-
stało dla szkoły płótno narażone było na częsty 
kontakt ze swoimi odbiorcami. Dłonie uczniów, 
dotykające powierzchni obrazu, powodowały 
jej uszkodzenia. Należało więc odnaleźć meto-
dę pozwalającą tworzenie wizerunków o więk-
szej trwałości, przeznaczonych do ekspozycji               
w miejscach publicznych, narażonych na dotyk, 
uszkodzenia mechaniczne czy warunki atmos-
feryczne. Rozwiązanie nadeszło przypadkiem, 
z niespodziewanego kierunku.

Około połowy lat 50. Stefan Knapp wybrał 
się na spotkanie. Dziewczyna, z którą tego 
dnia spędzał czas, miała przy sobie emaliowa-
ną, zabytkową broszę z Limoges, którą wyniosła 
z domu bez wiedzy rodziców. Stefan upuścił cac-
ko na ziemię, a zdobiąca je emalia rozbiła się. 
Spanikowany postanowił pokryć koszt naprawy 
jednak żaden z lokalnych jubilerów nie podjął się 
pracy. Knapp udał się nawet do zakładów jubiler-
skich w Szwajcarii, Austrii, Niemczech i w końcu 
samym Limoges. Nigdzie nie uzyskał pomocy. 
Zdesperowany artysta poprosił o możliwość sko-
rzystania z pracowni i pieca w Royal College of 
Art i rozpoczął eksperymenty na próbkach ema-
lii. W ciągu dwóch dni udało mu się naprawić 
broszę tak, że na jej powierzchni nie pozostał 
żaden ślad po uszkodzeniu. Ozdoba została póź-
niej sprzedana przez rodzinę dziewczyny za kwo-
tę 28000 funtów – nikt nie wiedział, że kiedykol-
wiek uległa zniszczeniu. Emalia zafascynowała 

Stefana. Dawała możliwość zachowania żywych 
barw, była trwała i odporna na warunki atmosfe-
ryczne. Rozpoczął się nowy etap jego twórczości.

Knapp dążył w swojej twórczości do osiągnię-
cia ogromnej skali. Jego zamysłem było połącze-
nie sztuk – dokładnie wielkoformatowych emalii, 
która jest najtrwalszą z opracowanych przez nie-
go metod i architektury. Uważał, że sztuka nie 
jest świętością, nie spełnia funkcji społecznej czy 
politycznej, a stanowi tło naszego życia. Dzieła, 
zgodnie z jego wolą, dostępne powinny być dla 
każdego, poza przestrzenią galerii, a dekorowa-
nie z jej pomocą budynków jest ku temu najwła-
ściwszą drogą. Jednakże stosowana przez niego 
blacha miedziana okazała się być niewystarcza-
jącym tworzywem do realizowania podobnych 
planów – była zbyt miękka by udźwignąć ema-
lię, wielkie arkusze gięły się pod jej ciężarem. 
Knapp opracował inną metodę: emalię na stali. 
Stalowe panele oczyszczano i poddawano obrób-
ce kwasami oraz zanurzano w roztworze niklu. 
Powierzchnię gruntowano warstwą porcelany. 
Na tak przygotowane podłoże artysta nakładał 
warstwy emalii, a każda z warstw wypalana była 
oddzielnie w około 800—850°C w specjalnie za-
projektowanym do tego celu ogromnym piecu. 
Zmienił się też sam sposób aplikowania koloru.

Knapp zaczął eksperymentować z „wyle-
waniem” emalii wprost na podłoże. Powstające 
w ten sposób plamy intensywnych, kontrastują-
cych ze sobą barw tworzyły abstrakcyjne kom-
pozycje złożone z wyłaniających się z pozornego 
chaosu form, porównywane do map czy pejzaży. 
Rzeczywiście, w realizacjach tych dostrzec moż-
na wspomnienia widzianych z pokładu samolo-
tu krajobrazów jakie zostały z artystą od czasu 
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spędzonego w RAF. Tą metodą Stefan Knapp 
wykonał, m. in. 17 zamówionych w 1958 roku 
murali, każdy o powierzchni 10 metrów kwadra-
towych, mających ozdobić główne wejście nowe-
go terminalu nr. 3 londyńskiego portu lotniczego 
Heathrow.

Zyskujący coraz to większą renomę Knapp 
otrzymywał kolejne zlecenia, w tym u boku ar-
tystów światowej sławy. W 1959 roku zrealizo-
wał emalię dla przedsiębiorstwa Seagram na 
potrzeby nowo wybudowanego wieżowca pro-
jektu Ludwiga Miesa van der Rohe. Początkowo 
prezentowany w ambasadzie amerykańskiej 
w Londynie obraz zainstalowany został w lobby 
nowojorskiego biurowca obok prac wielkich Pabla 
Picassa, Joana Miró i Harrego Bertoi.

Najbardziej znaną, i zdecydowanie najwięk-
szą, realizacją Stefana Knappa pozostaje jednak 
gigantyczny mural zainstalowany na ścianie jed-
nego ze sklepów sieci Alexanders w Paramus, 
New Jersey.  Mierzącą około 60 metrów długo-
ści i 15 metrów wysokości abstrakcję zamówił 
w 1960 roku George Farkas, prezes Alexander’s 
Corporation. Do jej stworzenia użyto 280 pane-
li stalowych o łącznej wadze 250 ton. By móc 
zrealizować tak wielkie przedsięwzięcie Stefan 
uzyskał zgodę na wykorzystanie hangaru lotni-
czego  w Drayton w charakterze studia. Postępy 
pracy kontrolował wspinając się na dźwigary 
dachu i obserwując  z wysokości dzieło rozłożo-
ne na kozłach na podłodze budynku. Niezwykle 
dynamiczna, barwna, pozornie chaotyczna kom-
pozycja wykonana została według przygotowa-
nego wcześniej projektu z inżynierską precyzją. 
Kolejne warstwy koloru „wylewane’”były za po-
mocą łyżki, a artysta, by nie uszkodzić emalii, 

poruszał się po jej powierzchni na specjalnie za-
bezpieczonych nartach czym wywołał medialną, 
międzynarodową sensację.

Zadowolony z realizacji Farkas zamó-
wił u Knappa kolejne dzieło, tym razem relief. 
Nie wiedział jednak, że podobne zamówienie 
u Salvadora Dalego złożył już jego syn. Dali jed-
nak, wiedząc, że nie będzie w stanie stworzyć 
dzieła odpowiedniego do montażu zewnętrznego 
i odpornego na warunki atmosferyczne zapro-
ponował by Stefan wykonał mural według jego 
projektu. Gdy ten odmówił, Farkas opłacił Dalego 
rekompensując mu utratę zlecenia, a Knapp 
w 1967 roku wykonał relief składający się z kwa-
dratowych paneli z umieszczonymi na nich malo-
wanymi cylindrycznie półsferami.

W 1962 roku odbyła się pierwsza wystawa 
sztuki Stefana Knappa w ojczyźnie. W Galerii 
Sztuki Związku Polskich Artystów Plastyków 
w Warszawie zostało zaprezentowane 15 
emalii i 5 obrazów olejnych jego autorstwa. 
W 1971 roku Knapp uczestniczył w Sympozjum 
Kopernikowskim, zorganizowanym w Olsztynie 
z okazji zbliżającej się 500 rocznicy urodzin 
Mikołaja Kopernika. Artysta zaproponował, jako 
element celebracji jubileuszu astronoma, stwo-
rzenie panneau w obu miastach. Zarówno toruń-
ska i olsztyńska realizacja, ukończone kolejno 
w 1972 i 1974 roku, koncentrują się wokół tema-
tyki ciał niebieskich. Dodatkowo w uniwersytecki 
mural wkomponowany został portret Kopernika, 
wpisany w tarczę zegara. Podobny wizerunek 
znalazł się też w foyer auli (został skradzio-
ny), a kolejny trafił do Biłgoraja, gdzie przez 
władze miejskie przekazany został do Muzeum 
w Biłgoraju. W 1979 roku przeniesiony został do 
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biłgorajskiego Liceum Ogólnokształcącego im. 
ONZ. W roku 1974 British Council zaoferowała 
sfinansowanie drugiej wystawy Knappa w Polsce. 
Na ogromnej ekspozycji zorganizowanej w war-
szawskiej Zachęcie, otwartej w listopadzie 1974 
roku, artysta zaprezentował szereg wybranych 
dzieł malarskich – 33 akryle i 32 emalie na stali 
-  rzeźby oraz tapiserie. Pokazano wówczas 73 
prace artysty.

Knapp w ciągu całej swojej kariery artystycz-
nej wiele podróżował. Jednak w latach 70. co-
raz częściej decydował się na długie wyjazdy na 
Lazurowe Wybrzeże, gdzie posiadał pracownię 
i mieszknie. Francuskie krajobrazy i plaże in-
spirowały artystę do podejmowania nowych te-
matów. Tam powstawały geometryczne senne, 
odrealnione pejzaże określone później przez jego 
żonę Cathy Knapp mianem „symbolicznych”.

Precyzyjnie zdefiniowane formy Knapp od-
malowywał na płótnie w kilku etapach nakła-
dając kolejne, niezwykle cienkie warstwy farby. 
Kształty, czy to ciał w „erotykach” czy nawiązują-
ce do otaczającej go natury, umieszczał w świe-
tlistych, gradientowych tłach i sceneriach. Mimo, 
iż kolor pozostawał dla niego nadal niezwykle 
istotny i stanowił główny środek wyrazu, plama 
barwna jaką stosował w początkach swej drogi 
została przez niego „ujarzmiona”. Pozbawiona 
pozorów przypadkowości, określona i osadzona    
w kompozycji, tak akrylowej jak i w emalii.

Począwszy od lat 60. Stefan Knapp często, 
w miarę możliwości, odwiedzał Polskę i rodzinę 
w Biłgoraju. Próbował przenieść swoją sztukę 
na ojczysty grunt. Oprócz realizacji w Toruniu 
i Olsztynie wykonał też dwa murale dla powsta-
jącego warszawskiego metra, umieszczone na 

stacjach Pole Mokotowskie i Wilanowska – są to 
ostatnie jego dzieła przekazane do Polski.

Nigdy nie opatentował wynalezionej przez 
siebie metody tworzenia emalii na stali, zdobytą 
wiedzę chciał głosić dalej, by szarość polskiej ar-
chitektury przełamać żywym, trwałym kolorem. 
W 1988 roku podczas uroczystości przekazania 
na ręce prezydenta Warszawy muralu dla metra 
wyraził nadzieję na możliwość utworzenia kursów 
z zakresu emalii w Akademii Górniczo Hutniczej 
w Krakowie i przy Fabryce Naczyń Emaliowanych 
w Olkuszu. Podczas ekspozycji w warszawskiej 
Zachęcie szukał polskich tkaczy, którzy mogliby 
wykonywać tapiserie według jego projektu. Do 
Muzeum w Biłgoraju podarował jeden ze swoich 
obrazów, uczestniczył w organizowanych w mie-
ście spotkaniach z młodzieżą, a w 1987 roku 
z Frankiem Dobia oraz Abrachamem Scherem 
zaangażował się w renowację biłgorajskiego 
cmentarza żydowskiego.

Żył sztuką do końca. Jak sam podkreślał – 
stanowiła ona esencję jego istnienia. W ostatnich 
latach wciąż nieprzerwanie pracował, pozosta-
wił po sobie ogromny dorobek artystyczny oraz  
wiele przerwanych projektów. 12 listopada 1996 
roku, przebywając w swojej pracowni, doznał za-
wału. Zmarł w wieku 75 lat.

Nazywano go artystą, projektantem, rze-
mieślnikiem i hutnikiem. Żadna z tych opinii czy 
etykiet nie interesowała Stefana Knappa - wy-
mykał się wszelkim ramom. Jak sam mówił – 
wolał nie osiągnać nic tworząc swoją sztukę niż 
osiągnąć wiele wzorując się na cudzej.

W Polsce murale Stefana Knappa zobaczyć 
można na jednej ze ścian auli Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu, w atrium 
Planetarium i Biura Wystaw Artystycznych 
w Olsztynie, a także na stacjach warszawskie-
go metra – Wilanowska i Pole Mokotowskie. 
Portret Mikołaja Kopernika wykonany przez arty-
stę znajduje się również  w Liceum imienia ONZ 
w Biłgoraju.

Maja Wal
Historyczka sztuki, adiunkt w Dziale Sztuki 

Muzeum Ziemi Biłgorajskiej w Biłgoraju oraz ad-
iunkt w Dziale Sztuki Dawnej i Sakralnej Muzeum 
Regionalnego w Krasnymstawie.
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Mam wrażenie, że 
muzyka w Pani życiu 
musiała być obecna od 
dzieciństwa… 

Muzyka zawsze była 
niespełnionym pragnie-
niem moich rodziców. 
Oboje są inżynierami i pra-
gnęli, żeby  ich dziecko mia-
ło coś wspólnego z muzyką. W II 
klasie szkoły podstawowej zapisali mnie 
na zajęcia fl etu prostego w osiedlowym domu 
kultury. Po kilku miesiącach rodzice niezbyt po-
chlebnie oceniając moje muzyczne umiejętności 
postanowili spotkać się z panem uczącym gry 
na fl ecie. Zaproponowali, że sami porozmawiają 
z córką, aby zrezygnowała z zajęć i nie nara-
żała reszty zespołu na dalsze męki. Pan się ob-
ruszył i oznajmił, że jestem najlepszą fl ecistką 
w zespole. Kiedy więc stało się jasne, że jednak 
muzyka gra mi w duszy, w III klasie szkoły pod-
stawowej rodzice zapisali mnie na lekcje pianina. 
Nauczycielka stwierdziła, że mam talent i musze 
pójść do szkoły muzycznej. Standardowo naukę 
w klasie fortepianu rozpoczyna się w I klasie, ale 
po zdaniu specjalnego egzaminu przyjęto mnie 

do szkoły. Najpierw grałam 
na fortepianie, w liceum 
przeniosłam się na orga-
ny, a potem wyjechałam do 
Warszawy studiować reżyse-
rię dźwięku.

Wydawałoby się, że na-
turalnym wyborem powinien 

być wydział instrumentalny… 
Ze swoim temperamentem nie 

wytrzymywałam godzin spędzanych przy 
instrumencie. Nie widziałam siebie jako instru-
mentalistki, a jednocześnie nie chciałam zrywać 
kontaktu z muzyką. Dowiedziałam się, że na 
Akademii Muzycznej jest wydział reżyserii dźwię-
ku, gdzie potrzebne są zarówno umiejętności 
muzyczne jaki i matematyczne. A ja zawsze ko-
chałam przedmioty ścisłe. Wychowałam się pod 
deską kreślarską rodziców. Nie mając więc spre-
cyzowanych marzeń zawodowych po prostu po-
jechałam na egzaminy do Warszawy i zdałam na 
reżyserię dźwięku. Okazało się, że był to świet-
ny wybór. Studia dały mi olbrzymią satysfakcję, 
spotkałam tam wspaniałych, inspirujących ludzi. 
Po studiach jeszcze przez 6 lat pracowałam przy 
realizacji dźwięku w fi lmie. Nagrywałam dźwięk 

Wciąż zapalam 
się do nowych 
rzeczy
O drogach odkrywania w sobie ukrytych talentów,

pasji i odwadze – rozmawiamy z Anną Iberszer

urodzoną w Lublinie aktorką , tancerką i reżyserką dźwięku.

FO
TO

: 
M

.C
za

jk
a 

FO
TO

: 
H

.K
ar

ap
ud

a 

ADAM PRZYSTUPA



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 1

7 
- 

Z
IM

A
 2

02
1 EK

O
G

A
D

K
A
 N

R
 17 - Z

IM
A
 2021

5756

na planie i montowałam go w studiu. Można po-
wiedzieć, że przyszło to do mnie przypad-
kiem, ale stało się idealnym punktem 
wyjścia do wszystkiego co nastąpiło 
w moim życiu później.

Na horyzoncie pojawiło 
się jednak aktorstwo, ale 
wiodła do niego droga rów-
nie nieoczywista…

Na III roku studiów zaczę-
łam tańczyć flamenco i tango 
argentyńskie. Gdy tuż po stu-
diach pracowałam przy realizacji 
dźwięku w filmie „Chopin. Pragnienie 
miłości”, zaprzyjaźniłam się z Bożeną 
Stachurą, aktorką. Debiutowała 
wówczas w spektaklu „Na czwo-
rakach” w reż. Kazimierza 
Kutza w Teatrze Narodowym 
w Warszawie. Poprosiła mnie 
o pomoc przy choreografii tan-
ga, które miała zatańczyć na 
scenie z Ignacym Gogolewskim. 
Zgodziłam się i w ten sposób tra-
fiłam do Teatru Narodowego. Tam 
moją pracą zainteresował się ówcze-
sny dyrektor Jerzy Grzegorzewski. 
Zaprosił mnie do swojego spekta-
klu „Giacomo Joyce” a potem, 
jeszcze tego samego roku, ob-
sadził mnie w przedstawieniu 
„Sen nocy letniej”. Wtedy już 
nie miałam wątpliwości że chcę 
pracować w teatrze.

Akademia teatralna?
Niestety, byłam już poza 

wiekiem poborowym, więc mu-
siałam się kształcić własnym sump-
tem. Poszłam do szkoły prywatnej, 
uczęszczałam na rozmaite warsz-
taty teatralno-aktorskie. W każ-
dy możliwy sposób uczyłam się 
aktorstwa. Kiedyś realizując 
dźwięk w spektaklu reżyse-
rowanym przez Zbigniewa 
Zapasiewicza w Teatrze 
Powszechnym, poprosiłam go 
o możliwość  uczestnictwa w jego 
zajęciach w Akademii Teatralnej, 
zgodził się, i mogłam przez rok ob-
serwować jak pracuje ze studentami, 

jednocześnie pomagałam im w scenach rucho-
wych i tanecznych. Wreszcie w 2008r. zda-

łam eksternistyczny egzamin aktorski 
ZASP i w ten sposób stałam się „za-

wodową aktorką”. Kiedy Krystyna 
Janda przygotowywała sztukę 
„Boska!” w Teatrze Polonia szu-
kała aktorki do roli Meksykanki.  
Wówczas jej mąż, Edward 
Kłosiński, z którym pracowa-

łam na planie powiedział: „Znam 
pewną panią dźwiękowiec, która 

przekwalifikowała się na aktorstwo 
i wygląda jak latynoska, może zadzwoń 
do niej.” I tak się stało. Krystyna Janda 

przyjęła mnie do tego spektaklu, 
i gramy go z powodzeniem już od 
16 lat. Teatr Polonia stał się dla 
mnie oazą i pozwolił mi zreali-
zować moje aktorskie marze-
nia. Potem trafiłam do serialu 
„Ranczo”, który ze względu na 

swoją popularność otworzył mi 
wiele drzwi.
Jak pani trafiła na plan 

„Rancza”?
To był kolejny przypadek. 
Pracowałam jako tłumacz, w mię-

dzynarodowej organizacji wspie-
rającej demokrację na Kubie. 
Na jednym z takich wyjazdów 
poznałam producenta „Rancza” 
Macieja Strzembosza. Dwa lata 
później scenarzysta za namo-
wą Maćka napisał dla mnie rolę 

Franceski - Włoszki, która przy-
jeżdża do Wilkowyj i próbuje odna-

leźć się w rzeczywistości polskiej wsi. 
Na początku miała to być historia na je-

den sezon, ale postać się spodobała 
i zostałam w „Ranczu” do końca. 

Wpływ na charakter tej 
roli miała historia rodzinna?

Tak, rola napisana była dla 
mnie, właśnie z myślą o moim 
włoskim pochodzeniu. To bardzo 
romantyczna historia. Babcia od 

strony mamy była Włoszką, za to 
dziadek, Polakiem, żołnierzem ar-

mii gen. Andersa. Po bitwie pod Monte 
Cassino dziadek osiedlił się na północy Włoch 
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i tam poznał moją babcię. Zakochali się w sobie 
bez pamięci i pobrali. Kiedy babcia spodziewa-
ła się córki (mojej mamy) postanowili pojechać 
do Polski. Nie mieli pojęcia o sytuacji politycznej 
jaka panowała w kraju. Po przyjeździe ówczesne 
władze uznały mojego dziadka za politycznie nie-
bezpiecznego i zamknęły go w więzieniu. Babcia 
została sama, z małym dzieckiem, w małej pod-
karpackiej miejscowości Strzyżów. Kiedy dziadka 
wypuścili z więzienia pomimo iż został w pełni 
zrehabilitowany, do końca życia nie dostał już 
pozwolenia na wyjazd z kraju i w ten oto sposób 
cała rodzina pozostała w Polsce. 

Stąd też u pani wielojęzyczność?
Być może. Zawsze lubiłam uczyć się języków. 

W liceum rodzice wysłali mnie do szkoły języka 
angielskiego, za co jestem im bardzo wdzięcz-
na, w tamtych czasach nie widziano sensu na-
uki języków obcych. To może zaskakujące, ale 
długo nie mówiłam po włosku, choć przez lata 
z tym językiem obcowałam. Dopiero na studiach 
stwierdziłam, że skoro jestem „ćwierć-Włosz-
ką”, powinnam umieć mówić po włosku i po-
znać tamtejszą kulturę i sztukę. Uczyłam się we 
Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie i w mię-
dzynarodowej szkole kultury i języka włoskiego 
I Malatesta w Rimini. Potem rozpoczęłam kurs 
języka francuskiego we Francuskim Instytucie 
Kultury, a kiedy zaczęłam tańczyć tango i fla-
menco, siłą rzeczy przekierowałam swoją uwa-
gę na hiszpański. I właśnie ten język prawdzi-
wie zdobył moje serce. Do tej pory pracuję jako 
tłumacz, przekładam z hiszpańskiego sztuki te-
atralne i teksty piosenek. 

Jakie ma pani wspomnienia związane 
serialem „Ranczo”?

Wspaniałe. Na planie panowała bardzo ro-
dzinna atmosfera. Koledzy, z którymi miałam 
zaszczyt pracować – zarówno aktorzy, jak re-
alizatorzy, to wybitni artyści. Wiele się od nich 
nauczyłam i wielu z nich zainspirowało mnie do 
kolejnych projektów. Olbrzymią rolę w tworze-
niu mojej postaci miał reżyser Wojtek Adamczyk. 
Moja wizja tego, jak ma wyglądać, myśleć i za-
chowywać się typowa Włoszka była bardzo su-
biektywna. Widziałam rzeczy niejako od we-
wnątrz, z perspektywy osoby wychowanej w pól 
włoskiej rodzinie. Pewne rzeczy, które mnie się 
wydawały normalne, dla osób patrzących z ze-
wnątrz były śmieszne, ujmujące, wzruszające, 
warte podkreślenia. I właśnie reżyser pomógł mi 
te rzeczy zauważyć i wyciągnąć na wierzch.

Jedną z moich ulubionych scen jest ta, 
kiedy Francesca posiłkując się służbo-
wą bronią wyjaśnia Monice obowiązuje ją 
zasady…

Tak, też ją lubię :) Kręciłam ją będąc w dzie-
wiątym miesiącu ciąży. Kiedy dostałam sce-
nariusz kolejnego sezonu serialu okazało się, 
że jestem w ciąży. Miałam w nim zaplanowane 
intensywne sceny walki, które nie były do zre-
alizowania w moim ówczesnym stanie. Wtedy 
usłyszałam od producenta Maćka Strzembosza: 
„Rodzina najważniejsza. Niczym się nie przej-
muj. Wątek z tego sezonu przerzucimy na póź-
niej, a teraz dopiszemy Francesce ciążę, żebyś 
mogła spokojnie zagrać w tym sezonie z brzusz-
kiem”. I tak się stało. Jeszcze niecały miesiąc 
przed porodem byłam na planie z torbą wypa-
kowaną wyprawką na poród. Graliśmy właśnie 
tę scenę w dworku Kusego z Emilią Komarnicką. 
Zestresowany producent uspokajał mnie, że wła-
ścicielem obiektu jest weterynarz, więc w razie 
potrzeby, to on może mój poród odebrać. W tam-
tym sezonie zagrał również mój osobisty mąż, 
Tomasz Drabek, który pięknie wcielił się w rolę 
adwokata biskupa (Wiktora Zborowskego). Traf 
chciał, że zdjęcia wypadły mu w dniu, w którym 
rodziłam, więc musiałam wstrzymywać skurcze, 
żeby mąż mógł być przy porodzie. I udało się! 
Widać w tych scenach, że był nieco zestresowany 
i grał jakby „szybciej”, ale dotarł na czas. Do dziś 
śmiejemy się, że wystąpiliśmy w „Ranczo” całą 
trójką- mój mąż, ja i Karol w moim brzuchu. 
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Serial „Ranczo” był też okazją do poka-
zani kunsztu tanecznego…

Kiedyś w ramach prezentu dla jednego 
z twórców Rancza zatańczyliśmy wraz z moim 
partnerem pokaz tanga argentyńskiego. Po po-
kazie usłyszałam: „To musi znaleźć się w seria-
lu”. W następnej serii miałam więc scenę tanga 
z Witebskim. Na ogół, rejestrując w filmie sceny 
tańca, kręci się tylko twarze aktorów, unikając 
nieporadności w ruchu. Tutaj można było zro-
bić tzw. pełne plany, gdzie widać całe sylwetki 
rzeczywiście tańczących aktorów. Mój partner, 
Jacek Kawalec, był wtedy roztańczony po wystę-
pach w „Tańcu z gwiazdami”. 

Dlaczego w fascynacji tańcem pani wy-
bór padł na tańce latynoamerykańskie?

Raz jeszcze wypada mi powiedzieć, że to 
przypadek. Czasami boję wychodzić z domu, bo 
spotykając nowych ludzi inspiruję się kolejnymi 
rzeczami i skręcam w swym życiu w inną stronę. 
Flamenco i falbany u sukni są obiektem pożą-
dania prawie wszystkich małych dziewczynek. 
Ja na każdym balu przebierałam się za różne 
postaci, a i tak za każdym razem mówiono, że 
przebrałam się za Cygankę. Więc chyba było mi 
to pisane. Kiedy na studiach poszłam na pokaz 
flamenco zupełnie oszalałam. Zapisałam się na 
zajęcia i okazało się, że po roku nauki wystę-
powałam z zespołem flamenco na scenie. Ludzie 
mają rozmaite talenty, ja ewidentnie mam talent 
ruchowy. Odkryłam to dopiero w połowie studiów 
i było to tak piorunujące odkrycie, że od razu 
zaczęłam intensywnie tańczyć salsę i flamenco. 

Salsę poznałam będąc we Włoszech i od razu 
się w niej zakochałam, jednak w Polsce nikt jej 
jeszcze nie tańczył. Pewnego lata przyjechał do 
Polski tancerz tańców latynoskich i spytał, czy 
mogłabym mu pomagać w zajęciach. Po mie-
siącu czy dwóch pokazał mi VHS z nagraniami 
tanga argentyńskiego. Były tam pokazy tanga, 
ale też filmiki z ulic Buenos Aires. Oczywiście 
zakochałam się w tangu bez reszty. Tango było 
już wtedy popularne w Niemczech, Francji, 
w Skandynawii, ale w Polsce jeszcze nikt go nie 
tańczył. Dlatego z moim kolegą ze studiów za-
częliśmy jeździć do Berlina, by tam uczyć się 
tanga od Argentyńczyków. Potem sami zaczę-
liśmy uczyć i popularyzować tango w Polsce.  
Tango i flamenco to dwa zupełnie odmienne tań-
ce. Każdy z nich angażuje inną część mojej du-
szy. Flamenco jest bardziej osobiste, tańczy się 
je solo, jest bardzo silne, rdzenne, zwierzęce. 
W tangu kobiecość jest delikatna, bardzo zmy-
słowa, to spotkanie kobiety i mężczyzny w jed-
nym objęciu, dialog bez słów. W każdym z nas 
drzemią rozmaite barwy i tak w każdym z tań-
ców jesteśmy w stanie odnaleźć inne strony swo-
jej duszy. Tango i flamenco to światy, które się 
u mnie uzupełniają i pozwalają mi wydobyć róż-
ne strony mojej kobiecości.

W naszej rozmowie przewijał się wątek 
wypadów na Kubę. Słyszałem, że miały one 
posmak niebezpieczno-sensacyjny…

Z jednej strony to, co robiłam miało charakter 
zwykłej pracy u podstaw, z drugiej zaś metody 
rzeczywiście często były iście szpiegowskie. Na 

pierwszy wyjazd pojechałam jako tłumaczka. 
Już podczas tej pierwszej podróży znalazłam się 
w niebezpiecznej sytuacji z kubańskimi służba-
mi. Okazało się, że w momencie kryzysowym 
zamiast wpaść w panikę, uspokoiłam się i mój 
mózg wszedł na najwyższe obroty. Uznałam, 
że to jest praca dla mnie. Zaproponowano mi 
współpracę z organizacją wspierającą ruchy de-
mokratyczne na Kubie. Od tej pory jeździłam 
tam jako turystka, a w walizkach woziłam ka-
mery, laptopy, dyktafony i inne niezbędne na 
Kubie rzeczy. Moim zadaniem było dostarczenie 
opozycjonistom potrzebnych sprzętów i informa-
cji w sposób nie budzący podejrzeń. Musiałam 
zapisywać pewne rzeczy na kartkach, potem te 

kartki zjadałam, paliłam, informacje kodowałam 
na rozmaite sposoby, przewoziłam ukryte kar-
ty ze zdjęciami, chipy etc. Gdy zaczynałam tam 
pracować jeździłam do osób, które były już zaan-
gażowane w sprawę, potem  sama znajdowałam 
nowe kontakty i możliwości budowania niezależ-
nych społecznych inicjatyw. Starałam się dotrzeć 
do jak największej liczby osób i zarazić ich ideą. 
Znalazłam np. księdza, który prowadził podziem-
ne harcerstwo. Innym razem namierzyłam chło-
paka, który prowadził zajęcia teatralne. Przez 
dwa tygodnie prowadziłyśmy z koleżankami 
warsztaty teatralne dla kobiet, by wystawić sztu-
kę „Dom Bernardy Alby” hiszpańskiego drama-
turga Federico Garcia Lorki. Chciałyśmy pokazać, 
jak silne i niezależne mogą być kobiety i jak wie-
le mogą zmienić. Organizowałam też wyjazdy dla 
osób, które prowadziły tam kursy angielskiego, 
informatyki. Chodziło o to, by ludzi zbierać, jed-
noczyć, budować, aby wiedzieli, że razem moż-
na wiele zmienić. Trwało to 4 lata, aż w końcu 
zostałam namierzona i zatrzymana w areszcie. 
Co prawda nie skończyłam w kubańskim więzie-
niu, ale do końca tego ostatniego wyjazdu dosta-
łam opiekuna, pracownika służb specjalnych. Do 
tej pory nie wiem jaki jest mój status na Kubie. 
Czy mogę tam wrócić, czy też nie. Cała ta histo-
ria wydaje się zupełnie niewiarygodna i rzadko 
o niej opowiadam. Muszę jednak przyznać, że 
było to coś,co zmieniło moje spojrzenie na życie 
i na to co w życiu ważne. Wiadomo, że samemu 
nie można wszystkiego zmienić, ale zawsze moż-
na dorzucić swoje ziarenko. FO
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Pytając moich rozmówców o drogę, któ-
ra wiodła ich do sukcesu czasem słyszę 
o determinacji, innym razem o braku kom-
pleksów. W Pani przypadku tą mocą spraw-
czą będzie odwaga?

Nie jestem aż tak odważna, jak mogłoby to 
wynikać z moich opowiadań. Za każdym razem 
mam tysiące obiekcji i wątpliwości. To raczej 
efekt jakiejś pasji, która ogarnia mnie u progu 
każdego nowego projektu. Zapalałam się do no-
wych pomysłów całym sercem. Często nie są to 
decyzje przemyślane, ale raczej emocjonalne. 
Gdy coś mi się spodoba pragnę tego spróbować. 
Nawet przy tysiącu obiekcji, które zawsze mi to-
warzyszą, przeważa chęć i determinacja. Zawsze 
słyszę słowa mojego taty, że żałuje się na ogół 
tych rzeczy, których się nie zrobiło. Nawet nie-
udana próba procentuje w przyszłości. Mój tata, 
a teraz też mój mąż, są takimi motorami, które 
sprawiają, że się odważam. Tak było z wyjazdem 

na Kubę. Na tydzień przed wylotem zabrakło 
tłumacza. Dostałam telefon z pytaniem, czy nie 
zechciałabym pojechać. Usłyszałam, że będzie 
niebezpiecznie i non profit, że to działalność an-
typaństwowa i że możemy trafić do aresztu lub 
zostać deportowani. Mówię: „Tak pan to przed-
stawia, że nic tylko brać”. Zadzwoniłam rodziców 
i usłyszałam: „Jedź”. Mówię: „Tato, ale mogę tam 
zginąć…” Odpowiedział: „Ale może nie zginiesz 
i przeżyjesz przygodę życia. Jest to niebezpiecz-
ne, ale ja bym jechał. Musisz zdecydować sama”. 
Gdyby nie jego słowa myślę, że bym nie pojechała.  
Podsumowując, nie jestem osobą zbyt odważną, 
ale mój zapał pomaga mi podejmować dosyć od-
ważne decyzje.

Była Pani m.in. ratownikiem…
Trenowałam pływanie w Lubliniance, potem 

byłam ratownikiem, żeglarzem, jeździłam konno. 
Teraz moją wielką pasją jest freediving czyli nur-
kowanie na jednym wdechu. Przez lata nurkowa-
łam z butlą, ale korciło mnie, żeby spotkać się 
z wodą sam na sam. No i okazało się to przeży-
ciem niezwykłym, zarówno fizycznie jak i ducho-
wo. Jest to rodzaj medytacji, spotkania z samym 
sobą, z własnymi pragnieniami, traumami, daje 
to możliwość wsłuchania się w najgłębsze szepty 
własnej duszy. Kiedy coś podobało mi się napraw-
dę, nie bałam się rzucić tego, co robiłam wcze-
śniej i zacząć nową przygodę. Najtrudniejszą ży-
ciową decyzją było porzucenie reżyserii dźwięku 
na rzecz aktorstwa. To zawód bardzo poważany 
w środowisku zarówno muzycznym jak i filmo-
wym. Porzuciłam więc wspaniały, pewny zawód 
na rzecz próby bycia jednym z milionów bezro-
botnych aktorów. Będąc aktorką bez ukończonej 
szkoły państwowej musiałam na każdym kroku 
udowadniać, że jestem coś warta. Z przekory 
walczyłam dalej. 

Słowem, szczęściu trzeba dopomóc?
Chyba tak. Oczywiście szczęście musi się 

spotkać z jakąś wrodzoną predyspozycją i cięż-
ka pracą. Gdy masz talent i dołożysz do tego 
olbrzymia chęć i miłość do tego co robisz oraz 
trening, to musi się udać. Jest też w tym wspar-
cie bliskich. Jest mój tata, który jest silnym czło-
wiekiem, pełnym pomysłów i niebojącym się 
wyzwań. Patrzę na niego i mówię sobie - moż-
na, trzeba próbować. Do tego wspierająca mnie 
mama, generalnie przerażona wszystkimi moimi 
pomysłami, ale akceptująca wszystko. Miałam 
naprawdę olbrzymie wsparcie z Lublina od moich 

rodziców. A teraz największym wsparciem jest 
mój mąż i dziecko.

Jakie miejsce zajmuje w Pani życiu 
Lublin?

To moje gniazdo, miejsce, które ukształtowa-
ło mnie jako człowieka. Często słyszę: „Ci ludzie 
z Lublina są tacy wspaniali. Mają w sobie taki 
rodzaj ciepła i uwagi na drugiego człowieka”. I To 
jest prawda. W swoim zawodzie jeżdżę po całej 
Polsce, spotykam się z ludźmi i mam porówna-
nie. Jeśli w Lublinie zatrzymam się na ulicy, to za 
każdym razem podchodzi ktoś i pyta czy może 
mi pomóc. To troszkę jak na południu Europy. 
Ludzie patrzą sobie w oczy, rozmawiają, wspie-
rają się. Wydaje, że moja lubelskość, objawia 
się właśnie w takiej otwartości na ludzi. To coś 
co mnie napędza i inspiruje do ciągłej fascynacji 
życiem.

Anna Iberszer
Urodzona w Lublinie aktorka, reżyserka dźwię-

ku i tancerka. Absolwentka Wydziału Reżyserii 
Dźwięku na Akademii Muzycznej w Warszawie 
(2000r.) oraz Prywatnej Szkoły Aktorskiej 
Machulskich w Warszawie (2004r.). W 2008r. 
uzyskała tytuł Aktora Dramatu ZASP. Występuje 
na deskach stołecznych teatrów: Teatru Polonia, 
Och-Teatru, Teatru Capitol. Popularność przy-
niosła jej rola w serialu „Ranczo”. Tańca uczyła 
się m.in. w Akademii tańca flamenco w Sewilli 
i Akademii tanga argentyńskiego w Buenos Aires. 
Współpracuje z zespołami: Corazón Flamenco, 
Tango Attack, Sawars Tango Orquesta, 
Tangata Quintet. Założycielka Akademii Tanga 
Argentyńskiego w Warszawie. Autorka cho-
reografii do licznych przestawień teatralnych. 
Jej pasją są podróże i sporty wodne oraz język 
hiszpański - tłumaczy sztuki teatralne i teksty 
piosenek na język polski.FO
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Trudno sobie wyobrazić wigilijny stół w Polsce 
bez karpia. Choć zarówno liczba jego wielbicie-
li, jak i przeciwników jest zbliżona, ten gatunek 
ryby mimo wszystko króluje jednak w świątecz-
nym jadłospisie. I nawet ci, którzy uważają, że 
jego mięso cuchnie szlamem, z reguły nie odma-
wiają skosztowania niewielkiej porcji, by tradycji 
stało się jednak zadość.

Wbrew ugruntowanej opinii karp wcale nie 
pojawił się na wigilijnym stole w Polsce dopie-
ro po II wojnie światowej jako komunistyczny 
substytut szlachetnych gatunków ryb niedostęp-
nych wówczas na rynku. Potrawy z karpia były 
już bowiem bardzo popularne w okresie między-
wojennym – inna sprawa, że z reguły na inteli-
genckich czy robotniczych stołach. Ziemiaństwo 
preferowało jednak szlachetniejsze gatunki ryb. 
„Karp był ulubionym przysmakiem polskich do-
mów” w miastach, do tego – w mniej zamoż-
nych. Rywalizował zresztą z bałtyckim śledziem.

„Z »rybką« tradycyjną będzie nie też tak ob-
ficie – narzekał reporter tygodnika »Światowid« 
w grudniu 1931 roku – jak u przodków naszych. 
Ciężkie czasy. Te grubsze ryby oglądnie sobie 
[człowiek] z daleka, przez szybkę wystawową 
albo w ministerstwach i radach nadzorczych. 
I to w wielu wypadkach musi wystarczyć. Za to 
gremialnie poprzemy naszego polskiego śledzia 
bałtyckiego. Tańszy – a więc dostępny nawet dla 
urzędnika z okrojoną aż do ostatniego obrąbecz-
ka pensją – i swój. Całkiem swój, ze swego mo-
rza, złowiony przez swojego rybaka”.

Śledź rywalizował więc z karpiem. Inna spra-
wa, że redakcja „Expresu Zagłębia” z Sosnowca 
miała chyba niewielkie pojęcie o środowisku, 
w jakim żyła ta ryba. Na Boże Narodzenie 1927 
roku zamieszczono bowiem na łamach gazety 
zdjęcie rybaka z dorodną sztuką, wyjaśniając, iż 
„okazały karp z głębin dalekiego morza znajdzie 
się dzisiaj na niejednym wigilijnym stole”…

Oczywiście w sprzedaży dominowały kar-
pie pochodzące z hodowli, a nie „z głębokiego 
morza” czy nawet jezior lub rzek. Zresztą ryba 

ta zaczynała być coraz bardziej popularna na 
terenie całego kraju, a jej hodowla szybko się 
rozwijała.

„W byłej Kongresówce są to przeważnie kar-
pie złote – pisała Elżbieta Kiewnarska na łamach 
»Życia Praktycznego « – królewskie, o ładnych, 
w deseń poukładanych łuskach. Ostatnimi czasy 
coraz częściej spotykamy w handlu karpie białe 
lub szaroniebieskie, zwane karpiami węgierski-
mi. Nie wszystkie one jednak z Węgier pochodzą. 
Na Śląsku i na Polesiu niektóre hodowle ryb spro-
wadziły sobie kroczki [młoda ryba, otrzymywa-
na w drugim roku hodowli – red.] tego gatunku 
z Węgier i dochowały się ładnych egzemplarzy. 
Karp ten jest bardzo tłusty, ma mięso równie de-
likatne, jak królewski, i mniejszą od niego głów-
kę, czyli więcej użytecznego mięsa”.

Przed Bożym Narodzeniem w wielu gazetach 
można było znaleźć – dzisiaj już zapomniane – 
przepisy na potrawy z karpia. Popularny był karp 
po francusku (z winnym octem, cebulą i goździ-
kami) oraz po polsku (z octem, ciemnym piwem 
i warzywami).

Jednak rekordy popularności bił przepis na 
rybę w szarym sosie, którą uznawano za trady-
cyjną potrawę wigilijną. Ugotowany we włosz-
czyźnie karp był następnie duszony w sosie 
z mąki, rodzynek, migdałów, masła (lub oliwy), 
soku z cytryny i czerwonego wina. Oczywiście 
swoich wielbicieli miała także ryba smażona lub 
pieczona, a także jej wersja na zimno – w ga-
larecie. Jednak masowa popularność tego ga-
tunku w naszym kraju rozpoczęła się dopiero 
po II wojnie światowej. Nie było szans, by jak 
przed wojną wśród wigilijnych potraw ponow-
nie dominował szczupak, a brak floty rybackiej 
uniemożliwiał zaopatrzenie sklepów w ryby mor-
skie. Centralnie sterowana gospodarka nie była 
w stanie zapewnić zaopatrzenia rynku i w tej 
sytuacji minister przemysłu i handlu Hilary Minc 
rzucił hasło „karp na każdym wigilijnym stole”. 
Aparatczyk był pochodzenia żydowskiego, za-
tem z rodzinnego domu doskonale znał smak tej 

KARP 
A SPRAWA POLSKA

SŁAWOMIR KOPER
ryby, gdzie od pokoleń była popularna, szczegól-
nie w wersji faszerowanej i z dodatkiem słodkiej 
galarety.

Minc doskonale wiedział, że jest to gatunek 
stosunkowo łatwy w hodowli i na jego polece-
nie rozpoczęto masową akcję zarybiania stawów. 
Niebawem karp faktycznie zagościł na stołach 
Polaków, a wpływ na to miały także jego przy-
stępna cena oraz dystrybucja ryb poprzez zakła-
dy pracy.

Karp szybko stał się popularny – inna sprawa, 
że konsumenci nie mieli właściwie alternatywy. 
Nie oznaczało to jednak, że każdy bez proble-
mów mógł nabyć karpia na Wigilię. Ci, którzy 
nie mieli okazji kupić przydziałowej ryby, mu-
sieli stać w tasiemcowych kolejkach bez żadnej 
gwarancji, że akurat danego dnia uda się zdobyć 
towar. Dlatego też polowanie na karpia rozpoczy-
nano już na kilka, a nawet kilkanaście dni przed 
Wigilią.

Ryby przywożono do sklepów żywe, takie też 
sprzedawano klientom – wówczas nikt jeszcze 
nie słyszał o patroszeniu czy też mrożeniu kar-
pia. Z konieczności narodził się zwyczaj prze-
chowywania żywych ryb w domowych wannach, 
co znacznie utrudniało codzienną higienę. Inna 
sprawa, że chlorowana woda specjalnie karpiom 
nie szkodziła, a byli też tacy, którzy twierdzili, 
że właśnie dzięki temu ich mięso pozbywa się 
błotnistego posmaku. Karpie zabijano najczę-
ściej w Wigilię rano – zapewne właśnie tego dnia 
odbywała się największa rzeź w dziejach gatun-
ku. Przy okazji pojawił się obyczaj wkładania do 
portfela łusek zabitej ryby, by zapewnić sobie 
pomyślność finansową na przyszły rok.

Wprawdzie obecnie wiele się zmieniło w dys-
trybucji ryb na świąteczne stoły, jednak karp 
wciąż uważany jest za jedno z głównych dań 
wigilijnych. Obecnie jednak już mało kto kupu-
je żywego karpia, a zapewne jeszcze mniej osób 
przetrzymuje go w domowej wannie…

Pozostałości dawnego zwyczaju pobrzmie-
wają w corocznej piosence autorstwa dzienni-
karzy radiowej Trójki. Kolejne wersje specjal-
nego utworu (Przyjaciele karpia) nagranego po 
raz pierwszy przed Bożym Narodzeniem w 2000 
roku zawsze cieszą się ogromnym powodzeniem. 
Tym bardziej że dochód z ich sprzedaży przezna-
czany jest na cele charytatywne.

Inną dziwną tradycją świąteczną epoki 
PRL-u było oczekiwanie na owoce cytrusowe, 

których dostawy pojawiały się w sklepach aku-
rat tuż przed Bożym Narodzeniem. W tamtych 
latach zaopatrzenie w żywność było sprawą po-
lityczną, a na co dzień powiew egzotyki zapew-
niały grejpfruty uważane za owoce pośledniej-
szego gatunku. Wielkim przeciwnikiem cytrusów 
był jednak Władysław Gomułka, który uważał, że 
zapotrzebowanie na witaminę C w zupełności po-
krywa kiszona kapusta. Zmienił zdanie, gdy na 
polecenie premiera Józefa Cyrankiewicza poda-
no mu herbatę wraz ze spodkiem wypełnionym 
kapustą…

Mimo to pomarańcze, cytryny, banany czy 
mandarynki były w czasach PRL-u dobrem luk-
susowym. Przed Bożym Narodzeniem do portu 
w Gdyni zmierzał statek handlowy (jeden!) z ła-
dunkiem cytrusów, a krajowe media podawały 
informacje o jego rejsie jako jedną z najważniej-
szych wiadomości. Gdy wreszcie ogłaszano, że 
jednostka dotarła do celu, a portowcy rozpoczęli 
rozładunek, w większości polskich domów at-
mosfera robiła się wyjątkowo gorąca. Wprawdzie 
owoce niebawem miały trafić do sklepów w ca-
łym kraju, ale wiadomo było, że nie wystarczy 
ich dla wszystkich, nawet jeżeli przy jednora-
zowym zakupie obowiązywały ograniczenia ilo-
ściowe. Czujność obywatelska wzrastała – i gdy 
nagle tworzyła się nadprogramowa kolejka, na-
tychmiast należało się do niej przyłączyć. Nie bez 
powodu przez wiele lat symbolem luksusowych 
owoców były w naszym kraju właśnie banany…

Tekst jest fragmentem książki wydanej 
nakładem wydawnictwa Fronda:
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1918 – Ten pierwszy…
Rozpocznijmy od sylwestra roku 1918. 

Pierwszego od wielu lat świętowanego w wol-
nej, acz wciąż walczącej o swe granice Polsce, 
o czym świadczą nagłówki ówczesnych gazet. 
Gdy lublinianie szykowali się do tego szczegól-
nego wieczoru „Głos Lubelski” z 31 grudnia do-
nosił: „Poznań w rękach Polaków”, „Paderewski 
w Poznaniu”. „Ziemia Lubelska” przynosiła rów-
nie gorące wieści: „Krwawe walki z żandarmerią 
w pow. lubartowskim”, „Akcja wojska polskiego. 
Atak na Lwów odparto”. 

Ów wojenny jeszcze klimat odnajdujemy 
w anonsie charytatywnej imprezy sylwestro-
wej „Na Lwów” planowanej przez Lubelskie 
Towarzystwo Muzyczne. Uroczysty wieczór roz-
poczynał się o godz. 21.00 koncertem w wy-
konaniu: Janiny Mikicińskiej i Jana Orzelskiego 
(śpiew), L. Komornickiego (deklamacja), 
Wacława Brzezińskiego (skrzypce) i Stefana 
Turalskiego (fortepian). Nowy Rok o północy wi-
tać miała swym „barwnym słowem” pisarka, pu-
blicystka i działaczka społeczna Zofia Guzowska. 
Po wzajemnym składaniu życzeń planowano 
blok kabaretowy w wykonaniu dziś już zapo-
mnianych a wówczas popularnych artystów: M. 
Czernekówny, J. Winiaszkiewicza i K. Kamińskiej. 
Wreszcie, jak zapewniano, „Przy wytwornej grze 
orkiestry salonowej, złożonej z najlepszych mu-
zyków solistów, rozwinie się ochocza zabawa na 
sali i przy stolikach.” Impreza zapewne była uda-
na, zwłaszcza że pieczę nad utrzymaniem odpo-
wiedniego nastroju sprawował „Komitet Kobiet 
Lubelskich dla kresów” zapewniając „wykwintny 

i obficie zaopatrzony w trunki i gorące 
potrawy bufet”.

Charytatywny charakter miał rów-
nież sylwester organizowany stara-
niem „Kółka Miłośników Scen” w mo-
gącym pomieścić na swej widowni 
do tysiąca osób teatrze „Rusałka”. 
Połowa przychodów z imprezy, 
która zaczynała się już o godz. 
18.00 i trwała do 8.00 rano, była 
przeznaczona na wsparcie bez-
robotnych. Otoczony wodami 
zasypanych dziś stawów teatr 
mieścił się na terenie między 
ulicą Bulwarową 4 i 4a a rze-
ką Bystrzycą. Śladem po 
imponującym drewnianym 
obiekcie, który rozebrano 
w 1932r., jest nazwa ulicy 
Rusałka.

Dość późno, bo do-
piero na 23.30 anonsowano roz-
poczęcie zabawy sylwestrowej kaba-
retu „Wesoły Ul”, który występował 
w budynku kina „Louvre” przy Krakowskim 
Przedmieściu 48. Choć owo towarzystwo 
satyryczno-artystyczne zawiązane ledwie 
dziewięć miesięcy wcześniej miało ambicje 
uszlachetnienia gustów publiczności (i takie 
próby pod kierownictwem Janusza Sarneckiego 
podejmowało) „Głos Lubelski” reklamował im-
prezę słowami „Na scenie wielka akademia ka-
baretowa. Noc sylwestrowa przy stolikach: 
Kuchnia wydaje gorące kolacje. Pierwszorzędny 

W przededniu sylwestrowych szaleństw zobaczmy, jak Lublin 
witał przed laty nadejście Nowego Roku. Wybór to, przyznaje, 
dość przypadkowy, ale mimo to, jak się zdaje, interesujący… 

ADAM PRZYSTUPA

LUBELSKIE 
SYLWESTRY

bufet. Napoje wyskokowe”. Trzy ty-
godnie później na tej 

samej scenie, po nie-
udanym warszawskim 
debiucie pojawi się 
Hanka Ordonówna. 

Kto nie zdążył wyku-
pić biletów do „Wesołego 
Ula” czy „Rusałki” mógł 
świętować tańcząc one
-stepa czy walc bostoński 
m.in. w restauracji Hotelu 
Victoria („Orkiestra kon-
certować będzie w skła-
dzie powiększonym. Bufet 
zaopatrzony obficie w wy-
borowe trunki i zakąski”) 
czy w restauracji Hotelu 
Europejskiego. Co ciekawe, 
już w 1918 roku można było 
spędzić wieczór sylwestrowy 
na seansie filmowym. Kino 
„Corso” (na afiszach reklamo-
wane jako Teatr „Corso” – „sala 

ogrzana, bufet na miejscu”) za-
praszało na film „Sezonowa miłość” 

z Kazimierzem Juszoną-Stępowskim 
i Haliną Bruczówną w rolach głów-

nych. W zaginionym dziś filmie, bę-
dącym adaptacją powieści Gabrieli 

Zapolskiej, wystąpił również Marceli 
Trapszo, ojciec urodzone w Lublinie ak-

torki Mieczysławy Ćwiklińskiej.
1929 – W rytmie charlestona

Nasz ogląd sylwestrowych 
atrakcji oparty na doniesieniach 
prasowych jest siłą rzeczy nie-
pełny, ale obiektywnie możemy 
odnotować, iż przełom 1929 
i 1930 roku nie należał do wy-
bitnie mroźnych. Termometr 
na Bramie Krakowskiej syl-
westrowego poranka wska-
zywał -3°C, w południe 
mróz zelżał (+1°C) i choć 
na wieczór temperatura 
znów poczęła opadać 
nie mogła przeszkodzić 
w zabawie. Zabawie 
pewnie mniej beztro-
skiej niż zwykle, bo 

Polska odczuwała już pierwsze skutki „Wielkiego 
kryzysu” zapoczątkowanego krachem na nowo-
jorskiej giełdzie.

Pośród licznych imprez zwanych wówczas 
redutami najmocniej reklamowano tego roku 
w prasie - jakże by inaczej - sylwestrową redutę 
dziennikarzy. W połączonych salach teatru miej-
skiego i Towarzystwa Muzycznego czekały na go-
ści dwie orkiestry, kabaret artystyczny i dwa bu-
fety. Wejściówka na imprezę kosztowała 5 zł, za 
wynajęcie 6-osobowej loży 35 zł. Dużo? Oceńmy 
sami. Jeśli wierzyć rocznikowi statystycznemu 
z 1930r. nauczyciel szkoły powszechnej zarabiał 
wówczas 243,02 zł/m-c, kancelista w urzędzie – 
199,50 zł/m-c, stolarz – 60,00 zł/tydz. Jeśli zaś 
idzie o ceny podstawowych produktów w grudniu 
2029r. mleko kosztowało 0,54 zł/l, wołowina - 
3,37 kg, cukier 1,67 zł/kg zaś jajko – 0,28 zł/szt. 

Na tanecznych parkietach tego roku królował 
charleston, trendy mody wśród pań wyznaczała 
Zula Pogorzelska i Hanka Ordonówna. W tańcu 
nucono też zapewne największe szlagiery minio-
nego roku, czyli „Tango milonga” (które po latach 
zyska miano polskiego przeboju wszechczasów), 
„Całuję twoją dłoń madame” (piosenkę spopula-
ryzowaną przez Marlenę Dietrich, z polskim tek-
stem Andrzeja Własta) i foxtrota „Czy pani Marta 
jest grzechu warta?”

1967 – W rytmie wielkich przebojów…
Prasa tego roku nie rozpisywała się obszernie 

o sylwestrowych planach mieszkańców Lublina. 
Pierwsza strona „Kuriera Lubelskiego” kreowała 
mroczny wizerunek Stanów Zjednoczonych bijąc 
po oczach zestawem tytułów w stylu „Podważone 
zaufanie do dolara”, „Kambodża i Laos zagrożone 
agresją USA” czy „Potworne morderstwo” – rzecz 
jasna w Nowym Jorku.  Jednak dwa dni przed syl-
westrem pani Elżbieta z zakładu kosmetycznego 
przy Krakowskim Przedmieściu 44 radziła czytel-
niczkom: „Głowa powinna być w lokach – naj-
modniejsze są bowiem odmładzające i wdzięcz-
ne pukle. Jaki ma być makijaż sylwestrowy? 
Delikatny, oczy bajecznie kolorowe – powieki – 
jak kto woli – srebrne, złote, niebieskie, zielone”. 
Zakłady fryzjerskie pracowały więc jeszcze do 
wieczora w sylwestrową niedzielę. Mieszkańcy 
Lublina podeszli do sylwestrowych przygotowań 
poważnie, reporter popularnej popołudniówki 
mógł więc napisać: „A co się działo w przedsyl-
westrową sobotę? Strach było patrzeć! Nie za 
chlebem szturmowali ludziska, lecz za butelką 
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czystej wyboro-
wej bądź koniaku 
gotowi byli wal-
czyć do upadłego. 
I znów sprzedaw-
cy sami nie radzi-
li sobie z osza-
lałym tłumem 
i znów w wielu lubelskich sklepach ruchem klien-
tów kierowali milicjanci.”

Z relacji posylwestrowych dowiadujemy się, 
że „zabaw publicznych było stosunkowo nie-
wiele, tylko 25”. Jedną z najbardziej oryginal-
nych był bal 650-lecia Lublina zorganizowany 
przez Miejski Dom Kultury w salach klubu Azory. 
Imprezę rozpoczęto staropolskim polonezem, 
potem zaś tańce towarzyskie przeplatały się 
z tańcami ludowymi. O tym, że nie zabrakło też 
„mocnego uderzenia” możemy wnosić ze zdję-
cia, na którym widać muzyków lubelskiego ze-
społu Minstrele. 

Oprócz oficjalnych balów lublinianie święto-
wali na licznych prywatkach bawiąc się przy naj-
nowszych przebojach, którymi mijający, 1967 
rok obdarzył szczodrze. To właśnie wtedy po raz 
pierwszy wybrzmiały takie piosenki jak: „Nikt 
na świecie nie wie” Czerwonych Gitar, „Zielone 
wzgórza nad Soliną” Wojciecha Gąssowskiego, 
„Cała sala śpiewa z nami” Jerzego Połomskiego 
czy trochę mniej nadający się tańca „Dziwny 
jest ten świat” Czesława Niemena. Miłośnicy kla-
sycznych rytmów sięgali zapewne do propozycji 
II programu Polskiego Radia, które przez całą 
ową szczególną noc prezentowało rewię orkiestr 
i zespołów tanecznych. Kto wyłapywał fale Radia 
Luxembourg zasłuchiwał się w 1967r. w „A Whiter 
Shade of Pale” Procol Harum, „All You Need Is 
Love” The Beatles, „People Are Strange” The 
Doors czy „Suzanne” Leonarda Cohena. 

Nadejście nowego roku można było również 
świętować bez tanecznych pląsów. W dwóch 
spośród dwunastu lubelskich kin (tak, tak to 
nie pomyłka, dwunastu) odbywały się imprezy 
sylwestrowe. W kinie „Kosmos” na specjalnym 
seansie pokazywano komedię Stanisława Barei 
„Małżeństwo z rozsądku” z Danielem Olbrychskim 
i Elżbietą Czyżewską, zaś w „Wyzwoleniu” francu-
ską komedię „Gamoń” z udziałem Louisa de Funès 
i Bourvila. Kto pozostał w domowych pieleszach 
rozpoczynał wieczór z jedynym wówczas progra-
mie polskiej telewizji od szalenie popularnego 

francuskiego serialu 
„Belphegor czyli upiór 
z Luwru”, po którym od 
godz. 21.00 czekała go 
kabaretowa uczta w posta-
ci spektaklu „Divertimento 
op. IV” Jerzego Wasowskiego 
i Jeremiego Przybory. Potem 
jeszcze zapomniana dziś polska 
komedia „Dwa żebra Adama” i toast noworocz-
ny. Po nim szopka noworoczna, dokumentalny 
film o Las Vegas, wreszcie dla najwytrwal-
szych o 2.10 angielski film muzyczny „Big 
Beat w kosmosie” (oryg. „Gongs To Beat”) 
z piosenkami m.in. „Lulu and the Luvvers”, 
„The Nashville Teens” i „Graham Bond 
Organization”.

1978 – Atak zimy stulecia
Tego roku noc sylwestrowa wy-

padała z niedzieli na ponie-
działek. Weekendowe wyda-
nie „Kuriera Lubelskiego” na 
pierwszej stronie obok życzeń 
i wykazu przyszłorocznych dni 
wolnych od pracy prezentowało 
zdjęcie śniegiem obsypanych gór 
z podpisem „Prawdziwie śnież-
na zima panuje tylko w Tatrach – 
a szkoda”. Nikt nie przewidywał, że 
w ciągu najbliższej doby nastąpi za-
łamanie pogody. 

Jeśli wierzyć dziennikarzom, jedna 
z największych imprez sylwestrowych 
odbyła się w Lubelskim Domu Kultury. 
Trzystu gości bawiło się w dwóch salach 
– w jednej z nich tańczono przy muzyce 
zespołu Jana Jaworskiego, w drugiej królo-
wała dyskoteka. Przy muzyce z płyt tańczo-
no również w klubie Nora przy Krakowskim 
Przedmieściu 32. Dużą imprezę sylwestro-
wą na 250 osób zorganizowano dla pracowni-
ków Polmozbytu w salonie przy ul. Męczenników 
Majdanka, zaś lubelscy inżynierowie bawili się FO

TO
: 

Po
lo

na
.

w Domu Technika NOT. Warto jeszcze wspo-
mnieć o sylwestrach w hotelach Victoria i Unia, 
gdzie połowę uczestników stanowili cudzoziem-
cy, w tym grupa Anglików, która ponoć od kilku 
lat regularnie zjeżdżała do Lublina, by tu witać 
nadejście Nowego Roku. 

Spośród dziewięciu lubelskich kin tylko jed-
no organizowało sylwestrowy maraton filmowy. 
W „Kosmosie” od godz. 21.00 emitowano dra-

mat wojenny „O jeden most za daleko”, 
po nim zaś komedię w reżyserii 

Stanisława Barei „Co mi 
zrobisz jak mnie zła-

piesz”. Kto nad sale kino-
wą przedkładał spokojny 

wieczór przed telewizorem 
miał w 1978r. do dyspozycji 

propozycje dwóch progra-
mów. W jedynce po Wieczorze 

z Dziennikiem i noworocznych 
przemówieniach I sekretarza 
władanie anteną przejmowało 

Studio Gamma. W ramach sylwe-
strowego bloku można było obej-
rzeć francusko-włoską komedię 

kryminalną „Gangsterski walc”, po-
pisy orkiestry Jerzego Miliana, rewię 

„Żegnamy stary teatr, witamy nowy 
rok” z Teatru Muzycznego z Gdyni oraz 

przeboje Andrzeja Rosiewicza. Dwójka 
proponowała „Sylwestrową dyskote-
kę Studia 2”, przedstawienie teatralne 

o posmaku sensacyjnym pt. „Osaczony” 
z Piotrem Fronczewskim i Magdaleną 
Zawadzką w rolach głównych, zaś po 
północy film francuski „Porachunki 
rodzinne”.

Tyle tylko, iż ów sylwestrowy wie-
czór nie wszędzie okazał się być 
spokojny. Za oknami miasto we 

władanie wzięła zima jakiej dawno już nie widzia-
no. Doświadczyła nie tylko Lublin. Dwadzieścia 
kilka stopni mrozu i gwałtowne opady śniegu 
sparaliżowały całą Polskę. Na Bałtyku sztorm 
sięgał 11 stopni w skali Beauforta zawstydzając 
swego kuzyna z piosenki Krzysztofa Klenczona. 
Zasypanych śniegiem było 18 tys. km dróg 
a zasyp sięgały 3,5m wysokości. Jak 2 stycz-
nia 1979r. pisał reporter „Kuriera Lubelskiego”: 
„Najgorsza była noc sylwestrowa, kiedy to za-
dymka sparaliżowała zupełnie komunikację 
w całym regionie. Wiele osób jednak beztrosko 
wybierało się własnymi samochodami na bale 
do różnych miejscowości i utknęło w zaspach. 
Trzeba było potem ratować panów w smokingach 
i panie w balowych pantofelkach, którym grozi-
ło zamarznięcie. Od tamtej pory do dzisiejszego 
ranka tkwi w zaspach jeszcze około 200 samo-
chodów osobowych i autobusów.” 

Dwa dni po sylwestrowej nocy dużym wysił-
kiem udrożniono wszystkie drogi główne odśnie-
żając pasy o szerokości 2,5-3 metrów. Na drogach 
drugiej kolejności odśnieżania mogły poruszać 
się tylko samochody ciężarowe. Drogi lokalne za-
sypane były w 80%. Z trzech dworców autobu-
sowych Lublina wyjechało tylko 30% autobusów. 
Większość pociągów odwołano. Lubelskie MPK 
zmuszone było skrócić trasy wielu linii autobuso-
wych. Ledwie przejezdne były ulice Diamentowa, 
Róży Luksemburg (dziś Popiełuszki), Buczka (dziś 
Zamojska i Wyszyńskiego), Al. Świerczewskiego 
(Al. Piłsudskiego). W związku z atakiem „zimy 
stulecia” Nowy Rok brakiem prądu w domach 
powitali mieszkańcy Sławinka oraz podlubel-
skich miejscowości m.in. Konopnicy, Sławinka, 
Jastkowa, Dąbrowicy, Dysa, Piask, Ciecierzyna 
i Kazimierzówki. Brakiem ciepła w mieszkaniach 
(na skutek trudności z rozładunkiem zamarznię-
tego transportu węgla do ciepłowni FSC) zasko-
czeni byli mieszkańcy Tatar i Kalinowszczyzny. 

Felietonista lubelskiej popołudniówki apelu-
jąc o wzajemną wyrozumiałość w tych trudnych 
chwilach pisał wracając pamięcią do tej szcze-
gólnej sylwestrowej nocy: „Nikt też się jakoś nie 
obrażał na balach sylwestrowych, gdy nie było 
przez jakiś czas światła. Nastrój czynił się intym-
ny, było przytulniej nawet w sensie dosłownym, 
bo pary na parkiecie tańczyły przytulone dla za-
chowania w sobie tej odrobiny energii cieplnej 
więcej.”.

Jak będzie tym razem?
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felieton

Kiedy latem 2007r. w prasie muzycznej poja-
wiła się zapowiedź kolejnej solowej płyty Marka 
Knopflera pamiętam, że na forach internetowych 
gromadzących miłośników jego twórczości roz-
gorzała dyskusja sprowokowana tytułem albu-
mu. „Kill To Get Crimson”. Zabić dla karmazy-
nu. Fraza nader gwałtowna, nader krwawa, bo 
karmazyn, głęboki odcień czerwieni zwany bywa 
barwą krwi żylnej. Piszący gubili się w domy-
słach. Wietrząc poetycką metaforę jedni myśle-
li o namiętności, drudzy o grzechu i cierpieniu, 
jeszcze inni myląc karmazyn z purpurą, kolorem 
władzy i majestatu szli w kierunku opowieści 
zgoła szekspirowskich. Jałowe dla postronnych, 
ale zajmujące dla zainteresowanych dyskusje 
skracały czas oczekiwania na premierę. Knopfler 
w charakterystyczny dla siebie sposób mylił tro-
py. Kiedy uchylono kolejny rąbek tajemnicy oka-
zało się, iż na okładce płyty znajduje się repro-
dukcja obrazu „Cztery lambretty i trzy portrety 
Janet Churchman” Johna Bratbiego. Ów angielski 
malarz w latach 50-tych XX wieku współtworzył 
nurt barwnie zwany od tematyki obrazów re-
alizmem zlewozmywakowym. Bratbiemu i jego 
kolegom zdarzało się malować ciasne kuchnie, 
łazienki a nawet toalety robotniczych mieszkań 
północnej Anglii, tym razem jednak zaserwował 
widzom widoczek  z czterema czerwonymi sku-
terami Lambretta. Jednoślady na małych kółkach 
zawładnęły wówczas wyobraźnią młodych ludzi. 
Były proste w obsłudze a niewielki rozmiary po-
zwalały garażować je nawet w mieszkaniu., co 
zresztą widać na obrazie. Czyżby więc za tytułem 
płyty kryło się banalne pożądanie obleczonego 
w karmazyn modnego motocykla?   

Sekret intrygującego tytułu odkryła dopiero 
premiera płyty. Choć, kto między półki sklepo-
we ruszył by ją kupić, pośpiesznie wzrokiem spis 
utworów przebiegał i… tytułu „Kill To Get Crimson” 

nie odnajdywał. Knopfler skrył go w jednej ze 
zwrotek piosenki „Let It All Go”, która okazała 
się tyradą doświadczonego malarze strofujące-
go młodego adepta.  „Wypuść z rąk tę sztalugę. 
Przecież nie chcesz tego niepewnego, rozchwia-
nego życia. To działanie na wyczucie, wóz albo 
przewóz. Zabiłbym by uzyskać karmazyn na tej 
szpachelce”. Miast nieporównywalnej z niczym 
radości tworzenia odkrywa cienie swego fachu. 
Brak zrozumienia, odrzucenie, ale też toczący 
wnętrze głód konceptu. Mówi mu „Odejdź, zapo-
mnij, odpuść to wszystko”, radzi „Znajdź pracę 
z pensją. Nigdy nawet nie wspominaj, że kiedyś 
pragnąłeś tych pędzli i malowania.” 

Może i racja, skoro prawdziwa sztuka to 
uświadomienie własnych ograniczeń przez trud 
i cud tworzenia. Ponoć cechą charakterystyczną 
malarstwa Leonarda da Vinci był zwyczaj nie wy-
kańczania obrazów, coś co zwykło się zwać „non 
finito”. Czasem, jak w „Hołdzie trzech króli” po-
wstrzymał się od wykończenia barw, czasem jak 
w „La Scapigliata” w pewnych fragmentach nie 
wychodzi poza fazę szkicu. Być może rację ma 
Waldemar Łysiak, pisząc, że dla Leonarda wy-
kończenie malunku było wtórnym etapem, je-
śli rzecz całą rozstrzygnął w swym umyśle. Ja 
przychylałbym się raczej do słów angielskiego 
malarza Luciana Freuda „Tworzenie dzieł sztuki 
nigdy nie daje pełnego szczęścia. Artysta czuje 
jego zapowiedź w trakcie tworzenia, lecz uczucie 
to znika blisko finału. Przychodzi świadomość, 
że namalował tylko podobiznę, a ośmielał się li-
czyć, że ożywi swe dzieło.” Zamysł jest gwałtow-
nym pragnieniem, jest niedoścignionym, mimo 
kunsztu, mimo warsztatu…

Spośród piosenek Marka Knopflera „Let It All 
Go” jest w naszym kraju darzona szczególnym 
sentymentem. Wszystko za sprawą fragmentu 
jednej ze zwrotek „Oto schyłek lat trzydziestych, 

FELIETON ADAMA PRZYSTUPY

Opowieść pięćdziesiąta czwarta

O sztuce rozstania 
ze sztuką

nie czas na sztukę. Daleko w Polsce historia za-
toczyła koło. Wiec idź, zaciągnij się do marynar-
ki, lotnictwa lub sił lądowych. Będą potrzebować 
takich jak ty młodzieńców”. Mark, który za radą 
swego mistrza Cheta Atkinsa zasypiał ćwicząc 
nad gitarą, stawia pytanie o oddanie, o po-
święcenie sztuce. Wrześniowa pożoga podkre-
śla konieczność wyboru. Akt tworzenia w opo-
zycji do destrukcji jaką niesie ze sobą wojna. 
A może sztuka w opozycji do powinności wobec 
wspólnoty?

Czytam manifesty współczesnych twórców, 
wywody krytyków. Ich spojrzenie ponoć „sięga 
głębiej niż spojrzenie przeciętne”, zmagają się 
„udręką analityczną”. Mało w tym pokory, dużo 
egzaltacji. Podobno wiek XX zwolnił ich z jakich-
kolwiek obowiązków. Ponoć ich rola polega „na 
manifestowaniu niezadowolenia z norm spo-
łecznych, na podważaniu hierarchii, ośmiesza-
niu przesądów, potrząsaniu zadufaniem religij-
nym oraz grzebaniu w lękach i przemilczeniach.” 
Zapytam więc przewrotnie - skoro  przypisano 
ich do tej roli, nie nałożono tym samym nań no-
wych powinności? A może powinnością każdego 
z nas jest rozwijanie swych talentów? Zapewne. 
Czasem tylko pojawia się dylemat – czy sztuka 
jest wartością samą w sobie? Jak ją ważyć? Czy 

są sprawy ważniejsze? Pytania, z którymi mie-
rzyło się już wielu. „Klaskaniem mając obrzękłe 
prawice / Znudzony pieśnią lud wołał o czyny” 
pisał Norwid, zaś setki lat wcześniej Rzymianie 
ukuli sentencję „inter arma silent Musae”. Czy 
naprawdę „wśród oręża milkną muzy”? 

Urodzony w 1879r. w Dublinie Patrick Henry 
Pearce nie stawał za sztalugą, ale pisał. Wiersze, 
prozę, dramaty i publicystykę kreślił w języ-
ku irlandzkim. Ukończył studia humanistyczne 
i prawne, ale źródeł fascynacji rodzimą mową 
szukać raczej należy w samotnych, romantycz-
nych włóczęgach po prowincji Connaught, pod-
czas których spisywał stare pieśni i podania. Już 
w wieku 16 lat wraz z kolegą ze szkoły założył 
Towarzystwo Literackie Nowej Irlandii, którego 
celem było promowanie literatury gaelickiej. Miał 
przekonanie, że w okupowanym przez Anglików 
od 1652r. kraju przywrócenie chwały ojczystego 
języka będzie pierwszym krokiem do odzyskania 
wolności. Różnił się w tym względzie od Jamesa 
Joyce’a, który uważał, że język gaelicki uczyni 
irlandzką literaturę prowincjonalną, zamykając 
jej drogę do laurów. By realizować swą misję 
wstąpił Pearce do krzewiącej kulturę irlandz-
ką Ligi Gaelickiej, w latach 1903-1909 był na-
czelnym redaktorem tygodnika „An Claidheamh 
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Soluis” („Miecz Światła”), wreszcie przekonany, 
że jedyną drogą odrodzenia języka jest eduka-
cja w 1908r. założył pod Dublinem irlandzkoję-
zyczną szkołę dla chłopców. Szkołę jak na ów-
czesne czasy na wskroś nowoczesną. Edukacja 
w St. Enda miała być przygodą, w której pobu-
dzona zostanie wyobraźnie uczniów i rozwijane 
będą ich indywidualne talenty. Pearce zaadopto-
wał zaobserwowaną w dwujęzycznych szkołach 
w Belgii „bezpośrednią metodę” nauczania języ-
ka. Choć więc sam prowadził wykłady zarówno 
w języku angielskim i irlandzkim, jak wspominali 
jego uczniowie „jeśli chciałeś coś u niego uzy-
skać, trzeba było go prosić po irlandzku. Nie było 
nadziei na nic, jeśli prosiłeś po angielsku”.  Obok 
edukacyjnej metodyki, była w tym rzecz jasna 
przekora i głęboko zakorzenione pragnienie 
zrzucenia brytyjskiego jarzma, które w 1913r. 
zawiodło go w szeregi Irlandzkiego Bractwa 
Republikańskiego. 

U progu 1914r. Patrick Pearce pisał: „W woj-
nie europejskiej kryje się, jeszcze niewidoczna, 
ta chwila, na którą czekały pokolenia. Kiedy 
nadejdzie, okaże się, czy będziemy mieli oczy, 
by widzieć i odwagę by działać, czy też napiszą 
o nas kiedyś, że byliśmy pierwszym pokoleniem 
Irlandczyków, w którym nikt nie był gotów zło-
żyć ostatecznej ofiary.” Czy czytał „Księgi naro-
du polskiego i pielgrzymstwa polskiego” Adam 
Mickiewicza z modlitwą o „wojnę powszechną za 

Wolność Ludów”? Zapewne nie, ale już dwa lata 
później w Wielkanocny Poniedziałek przy dźwię-
kach dzwonów bijących na Anioł Pański maszero-
wał u boku Jamesa Connollego, Winfridy Carney, 
Josepha Plunketta i Micheala Collinsa na czele 
irlandzkich ochotników. Celem ich oddziału było 
opanowanie poczty głównej w centrum Dublina. 
Inne oddziały miały zająć pozostałe strategicz-
ne punkty miasta dając sygnał do wybuchu po-
wstania. Towarzyszyły im szydercze i ironiczne 
uśmiechy Dublińczyków – doświadczenie podob-
ne do obojętności z jaką spotkała się I Kompania 
Kadrowa Legionów przekraczając granicę Galicji 
i zaboru rosyjskiego. Powstańcy zajęli gmach 
poczty i zaczęli jego fortyfikowanie. Jak pisze 
Grzegorz Swoboda w zajmującej monografii 
„Dublin 1916” poczęli doń dołączać ochotnicy, 
w tym kilku cudzoziemskich marynarzy, a wśród 
nich… jeden Polak. Snadź mamy w swej krwi ir-
redentę, która posyła naszych rodaków w miej-
sca tak odległe jak Dublin, Jemen czy Alamo.

O 12.45 Patrick Pearce jako powstańczy 
premier odczytał na schodach przed gmachem 
poczty deklarację niepodległości Republiki 
Irlandzkiej. Mieszkańcy zniewolonego miasta 
przyjęli ją z obojętnością. Pół godziny później 
pozycje powstańców zaatakowali Brytyjczycy. 
Walki w mieście trwały tydzień. Powstanie zdła-
wiono. Zginęło 60 powstańców i 180 cywili. Po 
stronie zwycięzców padło 116 żołnierzy i 16 
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policjantów. Przywódcy zrywu stanęli przed są-
dem. Oskarżono ich o udział w zbrojnej rebe-
lii wymierzonej w króla i obronę królestwa, co 
w warunkach toczącej się w Europie wojny świa-
towej miało oznaczać pomoc państwom cen-
tralnym. Przyznali się do udziału w powstaniu, 
ale nie do pomocy wrogom królestwa powołując 
się na przypadek… Józefa Piłsudskiego, który 
„walczył z Rosją, lecz nie w obronie interesów 
Niemiec i Austrii, tylko za sprawę narodu polskie-
go”. Pearce, w swej mowie obrończej przyznał, 
że zgodził się na bezwarunkową kapitulację by 
zapobiec dalszej rzezi ludności cywilnej a świa-
dom swego dalszego losu prosił jedynie o amne-
stię dla walczących pod jego rozkazami. Porwał 
swych słuchaczy, do tego stopnia, że przewod-
niczący składu sędziowskiego wyznał potem 
„Wykonałem chyba najtrudniejsze zadanie w ży-
ciu. Musiałem skazać na śmierć jednego z naj-
wspanialszych ludzi, jakich spotkałem. Nie dziwię 
się, że jego uczniowie go uwielbiali. Coś złego 
musi być w tym wszystkim, jeśli taki człowiek 
staje się rebeliantem.” Nim zginął nad ranem 3 
maja 1916r. od salwy plutonu egzekucyjnego 
Pearce pisał w ostatnim liści do matki „Żal mi się 
z tobą żegnać, ale o to prosiłem Boga – by zginąć 
śmiercią żołnierza za Irlandię. Walczyliśmy o ho-
nor Irlandii i nasz własny. Ludzie teraz będą mó-
wić o mnie przykre rzeczy, ale potomność będzie 
o nas pamiętać, a nienarodzone jeszcze pokole-
nia błogosławić. Nie żałuj, lecz myśl o tym jako 
o ofierze, o którą Bóg poprosił ciebie i mnie.” 

Nie mylił się. Powstanie wielkanocne choć za-
kończyło się militarną klęską okazało się, zgod-
nie z zamysłem, impulsem do przebudzenia 
irlandzkich sumień. Wbrew zwątpieniu i prze-
strogom „ludzi rozumnych”. W 1921r. część „zie-
lonej wyspy” odzyskała niepodległość za spra-
wą determinacji Michaela Collinsa, który choć 
nie przeszedł do historii jako poeta, lecz twórca 
Irlandzkiej Armii Republikańskiej, też pisał wier-
sze. Ów wiosenny zryw 1916r. zwany jest zresztą 
powstaniem poetów. Uznanymi twórcami liryki 
było trzech z siedmiu sygnatariuszy deklaracji 
niepodległości. 

Kto użyłby tego określenia w kontekście po-
wstania warszawskiego, też nie byłby daleki od 
prawdy. Już pierwszego dnia walk ciężko ran-
na została Krystyna Krahelska, autorka jednej 
z najpopularniejszych piosenek Polski Walczącej 
„Hej chłopcy, bagnet na broń!”. Zmarła z ran 2 

sierpnia nad ranem. Stojąca nad brzegiem Wisły 
warszawska Syrenka, której jeszcze przed wojną 
użyczyła swej urody, jako jedyny pomnik prze-
trwała czas wojny. Dwa dni później, podczas 
walk w Pałacu Blanka od kuli snajpera padł przy-
równywany talentem do Juliusza Słowackiego 
Krzysztof Kamil Baczyński. 16 sierpnia w wysa-
dzonej przez Niemców placówce śmierć zabrała 
Tadeusza Gajcego i Zdzisława Stroińskiego. 10 
września zmarł z ran odniesionych podczas walk 
na Starym Mieście Józef Szczepański, autor takich 
piosenek jak „Pałacyk Michla”, „Chłopcy silni jak 
stal” czy przejmującego wiersza „Czerwona za-
raza”. Trzy dni później w rejonie Marszałkowskiej 
zginął Wojciech Mencel…

A więc jednak podczas wojny muzy nie 
milkną? Nie wiem czy Patrick Pearce miał czas 
kreślić strofy dowodząc obroną gmachu dubliń-
skiej poczty, ale czytam, że ostatnie wiersze 
pisał w celi oczekując wyroku. Piosenki, wier-
sze lęgły się również na warszawskich redutach 
i barykadach. Właśnie tam a nie gdzie indziej, 
ze świadomego wyboru autorów. Powie ktoś, że 
poezja, rzecz nietypowa. Lęgnie się to-to w du-
szy czy w głowie i byle ołówka, byle skrawka 
papieru stało… Jednak równie świadomych wy-
borów, w tym samy czasie co Pearce, porzu-
cając pędzel czy dłuto, dokonywali legioniści 
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Piłsudskiego. W szeregach tej najinteligentniej-
szej armii w historii świata zdołano doliczyć się 
przeszło 180 ludzi zmagających się ze sztuką. 
Zacne to nazwiska: współtwórca „Panoramy 
Racławickiej” Zygmunt Rozwadowski, jeden naj-
bardziej utalentowanych uczniów Matejki, który 
na owej panoramie odmalował postać Kościuszki 
Wincenty Wodzinowski, odpowiedzialny za wy-
strój wnętrz statków „Piłsudski” i „Batory” 
Józef Jastrzębowski, współtwórca kabaretu 
„Zielony Balonik” i znakomity malarz huculsz-
czyzny Kazimierz Sichulski, nadworny malarz 
europejskich rodzin królewskich i autor słyn-
nego portretu Heleny Modrzejewskiej Tadeusz 
Ajdukiewicz, autor litografii, rysunków i akwarel 
Leopold Gottlieb. Absolwentem Akademii Sztuk 
Pięknych, uczniem Leona Wyczółkowskiego, 
Teodora Axentowicza i Józefa Pankiewicza był… 
Edward Śmigły-Rydz. Wśród malarzy towarzy-
szących legionistom, choć nie biorących udziału 
w walkach wymienić należy wspomnianego już. 
Leona Wyczółkowskiego, Wojciecha Kossaka, 
Juliana Fałata czy Zofię Stryjeńską. Pokaźny był 
również zastęp rzeźbiarzy, wśród których szcze-
gólne miejsce zajmuje historia Zofii Trzcińskiej-
Kamińskiej, która w 1915r. w Lublinie, w tajem-
nicy przed mężem, w męskim przebraniu i pod 
pseudonimem Zygmunt Tarło zaciągnęła się do 
kawalerii II Brygady Legionów. Do nich wszyst-
kich dodajmy jeszcze ludzi pióra: Władysława 
Broniewskiego, Władysława Orkana, Karola 
Bunscha czy Andrzeja Struga.

Ów wybór musiał zdawać się im tak oczy-
wisty i naturalny jak przeszło pół wieku wcze-
śniej decyzja mego imiennika z podkrakowskiej 
Igołomii o przystąpieniu do powstańczej par-
tii w czas styczniowej insurekcji. Swój udział 
w walkach (m.in. w szeregach elitarnej forma-
cji „Żuawów śmierci”) okupił Adam Chmielowski 
utratą amputowanej w polowych warunkach, bez 
znieczulenia, lewej nogi. W jego przypadku woj-
na nie oznaczała porzucenia sztuki. Przeciwnie, 
dopiero po upadku powstania styczniowego 
rozpoczął swoją malarską edukację. Szkoła ry-
sunku w Warszawie, potem studia inżynierskie 
w Gandawie, wreszcie Akademii Sztuk Pięknych 
w Monachium. Wśród licznej polskie kolo-
nii w stolicy Bawarii więzy przyjaźni łączyły go 
z Józefem Brandtem, Józefem Chełmońskim, 
oraz braćmi Gierymskimi. Uchodził wśród nich 
za autorytet w zakresie teorii sztuki, zwłaszcza 

etyki i estetyki. Był przy tym utalentowanym 
malarzem, tworzącym jak cała szkoła monachij-
ska pod dużym wpływem francuskich realistów, 
acz jak piszą krytycy dążącym do akcentowa-
nia indywidualizmu i subiektywnej wrażliwości. 
Świadectwem „Opuszczona plebania”, „Cmentarz 
włoski” czy „Szara godzina”. Najbardziej zapa-
miętamy wszakże przejmujący obraz ubiczowa-
nego Chrystusa „Ecce homo”. Obraz malowany 
przez lata, obraz nieukończony - „non finito”. 
A przecież wśród rodzimego malarstwa religij-
nego najdoskonalszy. „Obszedłem się z tym ob-
razem jak partacz ostatni” – wspominał – „lecz 
tak mnie molestował ksiądz Metropolita, że aby 
mieć spokój dokończyłem go po rzemieślnicze-
mu”. Chciałoby się rzec, więcej takich „partaczy”.

Kiedy Adam Chmielowski obdarowywał obra-
zem grekokatolickiego arcybiskupa Andrzejowi 
Szeptyckiemu malarstwo było już w jego życiu 
na dalszym planie. Jak pisze Michał Rożek, sztu-
ka już mu nie wystarczała. We wrześniu 1880r. 
wstąpił do Zakonu Ojców Jezuitów w Starej Wsi. 
Po roku przerwa nowicjat z powodu załamania 
nerwowego. Odbywszy leczenie jeszcze na chwi-
lę zanurzył się w życie krakowskiej bohemy, by 
1887r. wstąpić do zakonu Ojców Kapucynów 
i przybrać imię Brata Alberta. Dlaczego? W jed-
nym z listów do Heleny Modrzejewskiej pisał: 
„Wiele myślałem, w życiu, kto to jest ta królo-
wa sztuka i przyszedłem do przekonania, że jest 
to tylko wymysł ludzkiej wyobraźni, a raczej 
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straszliwe widmo, które nam rzeczywistego Boga 
zasłania. Sztuka to tylko wyraz i nic innego; 
dzieła tej tak zwanej sztuki są to zupełnie przy-
rodzone objawy naszej duszy, są to nasze wła-
sne dzieła i mówiąc po prostu, dobra jest rzecz, 
że je robimy, bo to naturalny sposób komuni-
kacji i porozumienia się między nami. Ale jeżeli 
w tych dziełach kłaniamy się sobie, a oddajemy 
wszystko na ofiarę, to choć to się nazywa zwy-
kle kultem dla sztuki, w istocie rzeczy jest tyl-
ko egoizmem zamaskowanym; ubóstwiać siebie 
samego, to przecież najgłupszy i najpodlejszy 
gatunek bałwochwalstwa.” Mocne, do bóle szcze-
re wyznanie, uczynione największej polskiej ak-
torce, podziwianej wówczas na scenach całego 
świata. Mogła go zrozumieć, bo sama widziała, iż 
w istocie sztuka „nie daje szczęścia, bo się cią-
gle w niej czegoś szuka, czego się zwykle nie 
znajduje; nie daje wytchnienia, bo ciągle trzeba 
naprzód pędzić, aby nie zostać w tyle; rodzi am-
bicję, a ambicja pożera”. 

Przestał więc pędzić. Malowany przezeń 
Chrystus poniżony, Chrystus wyszydzony sta-
nie się dlań Bogiem obecnym w ubogich i od-
rzuconych. Wedle zachowanej relacji Stanisława 
Estreichera swoje nowe powołanie odnaleźć miał 
na śmietnisku. Wyszedłszy pewnej karnawałowej 
nocy z balu ruszył w Kraków zasypany śniegiem 
szukając inspiracji. „Wśród szkarp Biblioteki 
Jagiellońskiej obok kapliczki świętego Jana, spo-
tkał Antośkę opłakującą swój grzech. Wtedy to, 
pocieszając ją, miał pójść za nią i zstąpić w inny 
świat. Nie wiedział o nim.”  W najuboższej dziel-
nicy Krakowa, na  Stradomiu  wylotach niezbu-
rzonych kanałów po starym korycie Wisły przy 
śmietnisku odnalazł „Rzeczypospolitą żebraków 
i nędzarzy, dziadów, śmieciarzy i włóczęgów, 
rządzona wedle ustaw własnych, tym silniej-
szych, że umownych”.

Jeszcze przed wstąpieniem do kapucynów, 
swoje mieszkanie podzielił na dwie części prze-
pierzone kotarą. W jednej znalazło się posła-
nie i sztalugi, druga stała się przytuliskiem dla 
biedoty z krakowskich ulic. Jako brat Albert po-
święcił się im całkowicie, zarzucając malowanie. 
Działalność tę prowadził do końca życia wraz 
z założonymi przez siebie zgromadzeniami Braci 
Albertynów i Sióstr Albertynek Posługujących 
Ubogim. Nie doczekał wolnej Polski. Zmarł 
w 1916r. w powszechnej opinii świętości, po-
twierdzonej wyniesieniem na ołtarze w 1989r. 

Spotkał go kiedyś malarz Jan Skotnicki. Mając 
ku swemu zaskoczeniu przed sobą nie ponurego 
mnicha a „pogodnego, wesołego, pełnego radości 
życia” człowieka zapytał „Wiem, że brat szukał 
szczęścia w wojaczce, w walce o Polskę. Wiem, 
że brat szukał ukojenia w nauce, sztuce. Czy na-
reszcie dzisiaj w tym habicie brat znalazł to, cze-
go pragnął? Brat Albert roześmiał się na to moje 
szczere pytanie, położył swą rękę na mojej dłoni 
i patrząc mi w oczy odpowiedział: Mam schro-
niska i stowarzyszenia mych braci w Krakowie, 
Tarnowie, we Lwowie, w Zakopanem. Rozdałem 
w tym roku 20 tysięcy bochenków chleba, 12 ty-
sięcy porcji kaszy, daję nocami dach nad głową 
setkom tych, którzy go nie mają. Niech ci, bra-
cie, to służy za odpowiedź!”

***
Wybrałem się w tym roku do szkół, by opo-

wiadać o tak przyziemnych sprawach jak odpady, 
ich segregacja czy recykling. Zwykłem w swej 
opowieści uczulać również na to, by owych od-
padów wytwarzać jak najmniej. Prawię więc 
o przemyślanych zakupach, o zarzuconej prak-
tyce naprawiania rzeczy uszkodzonych, wreszcie 
namawiam by rzeczy nam już nie potrzebne od-
dawać potrzebującym. Zgłasza się na to szósto-
klasista mówiąc „Proszę pana, już nie trzeba od-
dawać za darmo, można sprzedać na Vinted!”…

więcej felietonów

Adama Przystupy

można przeczytać

na stronie

www.kom-eko.pl

Adam
Przystupa

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

Kochający życie rodzinne, dużą i małą Ojczyznę, 
Człowiek o ogromnej kulturze osobistej, miłośnik histo-
rii, dobrej literatury i muzyki Knopflera, zaangażowany 
w działania ekologiczne w Lublinie.
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Słynny bluesowy gitarzysta Joe 
Bonamassa zauroczony jej talentem 

nazwał ją nową Tiną Turner i Janis Joplin. Z tą 
pierwszą łączy Beth Hart kontraltowe brzmie-
nie niezwykle silnego głosu, z druga niezwykle 
ekspresyjny, ekstrawertyczny, pełny tem-
peramentu styl śpiewania i mroczne 
elementy biografi i, które muzycz-
ni dziennikarze zwykli beztrosko 
zwać rockowym życiorysem. 
Z każdą z nich dzieli niezwykłą 
sceniczną charyzmę. Czy trzy-
ma swych słuchacza, jak ma-
wiał Zdzisław Maklakiewicz, za 
twarz? Na pewno zadziwia nie-
prawdopodobną pewnością w ope-
rowaniu głosem. Śpiewa całą sobą, 
bezbłędnie stawia dźwięki czasem rocko-
wo windując je w górę, czasem opuszczając je 
w głębokie, bluesem podszyte rejestry.

Głos ma jako się rzekło, silny, donośny. 
Mierzy się nim z mocnym brzmieniem elektrycz-
nych gitar, ale jest w niej muzyczna erudycja. 
Jako czterolatka usłyszała użytą w jednej z re-
klam „Sonatę księżycową” Beethovena. Melodia 
tak mocno zapadła w dziecięcą pamięć, iż sama 

nauczyła się grać ją na pianinie. Ów wyczyn wy-
warł na rodzicach małej Beth, takie wrażenie, że 
zafundowali jej naukę gry na tym instrumencie. 
Lekcje pobierała przez trzy lata, ale co cieka-
we nie nauczyła się czytać nut. Nauczycielka, 

za każdym razem nieświadomie powta-
rzała ten sam błąd – nim przekaza-

ła dziewczynce nuty, sama grała 
jej utwór na pianinie. Beth za 
każdym razem powtarzała go 
ze słuchu maskując niezna-
jomość muzycznej teorii. Ów 
zaczyn muzyki klasycznej po-
zostawił w niej zainteresowa-

nie Rachmaninowem, Haydnem 
i wspomnianym już Beethovenem. 

W domu obecne były jazz i blues, 
których słuchała mama. Brat zaintereso-

wał ją reggae, sama odkryła dla siebie gospel, 
soul, rhythm and bluesa i rocka.

Równolegle z odkrywaniem świata muzycznej 
wyobraźni ten realny coraz szybciej usuwał jej 
się spod stóp. Jako pięciolatka doświadczyła se-
paracji rodziców. Potem w jej życiu zjawiła się 
choroba afektywna dwubiegunowa. Mimo posta-
wionej diagnozy początkowo musiała sobie radzić 
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z nią sama („matka nie uznawała lekarstw”), 
szukała więc ucieczki w muzyce, alkoholu i nar-
kotykach. W wieku 11 lat była już uzależniona. 
Pierwsze otrzeźwienie przyszło wraz ze śmiercią 
na AIDS, również uzależnionej, starszej siostry. 
To co nastąpiło później przypominało jazdę gór-
ską kolejką. Kolejne długie etapu nałogu prze-
rywane okresami trzeźwości. Droga donikąd, na 
zatracenie, do punktu, w którym pewnego dnia, 
zdecydowała, że popełni samobójstwo. A potem, 
a potem upadała na kolana i błagała o pomoc. 
Dłoń do Beth wyciągnął jej ówczesny menadżer 
a dziś mąż, Scott Guetzkow. Każdy z nas ma 
swego anioła. 

Dziś Beth, dziewczyna z grona ocalonych, 
wprawia w groteskowego zakłopotanie świat 
mediów pytana o źródło swej siły i optymizmu 
„Dla mnie to jest kwestia Boga. Kwestia kontak-
tu z Bogiem i dziękowania mu za wszystko co 
się dzieje w życiu, bo życie musi być i cudow-
ne, i trudne. Takie jest życie. Bóg zawsze daje 
nam tylko to, z czym potrafi my sobie poradzić. 
Wydawało mi się, że nie jestem w stanie, ale oka-
zało się, że nie muszę sobie z tym radzić sama. 
Mam rodzinę, mam przyjaciół, mam ludzi, którzy 
znają się na uzależnieniach.” Dezorientację po-
dobną do niegdysiejszej reakcji na płytę „Slow 
Train Coming” Boba Dylana. Beth Hart, zaś jest 
szczera, brutalnie szczera. Ma świadomość cią-
głej walki ze swymi słabościami, z chorobami 
ciała i duszy. Opowiada o miłości do męża, o mo-
dlitwie, o wyznawaniu na głos dobrych słów i pró-
bie budowania na nich własnego świata, wreszcie 
o pisaniu piosenek, które pomagają w wydoby-
waniu uczuć. Jak mówi, muzyka przychodzi zwy-
kle szybko, z tekstem jest dużo trudniej „Jestem 
pedantką, jeśli chodzi o słowa. Jestem pedant-
ką, jeśli chodzi o dochodzenie prawdy, ponieważ 
znam siebie. Zasadniczo okłamuję się tylko po 
to, by utrzymać się w fałszywym poczuciu bez-
pieczeństwa. Wiem, że nie możesz tego zrobić, 
jeśli kiedykolwiek zamierzasz wyzdrowieć.”

Jak sama mówi, od zawsze pisała osobi-
ste piosenki, bo nie potrafi  opowiadać czyichś 
historii. Tak było z jej pierwszym dużym prze-
bojem, balladą „LA Song (Out of This Town)”, 
która w 1999 roku osiągnęła pierwsze miejsce 
na liście przebojów w Nowej Zelandii i trafi ła do 
ścieżki dźwiękowej serialu „Beverly Hills, 90210”. 
Opowieści o zagubionej w Los Angeles dziewczy-
nie, która desperacko szuka swego miejsca na 

ziemi nie sposób nie kojarzyć z historią Beth, 
która w „mieście aniołów” przyszła na świat 
i tam uczyła się śpiewu i gry na wiolonczeli. To 
piosenka o wychodzeniu z depresji i zwątpienia, 
o konieczności uświadomienia sobie, że człowie-
ka nie defi niuje jego otoczenie a wnętrze. Dziś 
Bet Hart pisze równie szczerze, ale stać ją pio-
senki skrzesane nie tylko z bólu, ale i z radości 
jak „Thankful” z ostatniego albumu „War In My 
Mind”.

Szersza publiczność zna ją jednak raczej 
z trzech płyt nagranych w duecie ze wspomnia-
nym na wstępie gitarzystą Joe Bonamassą. Bo 
też jest to wspaniałą muzyczna podróż przez 
standardy z pogranicza jazzu, soulu i bluesa. 
Podróż z rzadkim szacunkiem dla oryginałów. 
Wspaniały dwugłos na czyste brzmienie elek-
trycznej gitary i silny, lekko schrypnięty głos 
Beth. Dla słuchacza niezwykła okazja by odświe-
żyć a może zawrzeć znajomość z piosenkami tak 
mocno zapadającymi w pamięć jak choćby „I’d 
Rather Go Blind”

„Coś mi mówiło, że to koniec 
Kiedy widziałam jak ty i ona rozmawiacie. 
Coś głęboko na dnie mojej duszy,

powiedziało: „Płacz, mała” 
Gdy widziałam jak z nią spacerujesz 
Wolałabym, wolałabym oślepnąć chłopcze 
By nie zobaczyć, jak odchodzisz”
W wykonaniu Beth wyznanie spisane za 

więziennymi murami przez Ellingtona Jordana 
ma jeszcze bardziej emocjonalny charakter niż 
w oryginale Etty James z 1968r. czy późniejsze 
wersje Roda Stewarta i Beyonce. Może dlate-
go, że sama ów ból nosiła w sobie, a szczerości 
w sztuce szukamy najbardziej. Dla mnie odkrycie 
Beth Hart (nawiasem mówiąc właśnie za spra-
wą „I’d Rather Go Blind”) to również pierwsze 
spotkanie z twórczością Melody Gardot, jazzowej 
wokalistki z Filadelfi i. W repertuarze tej dziew-
czyny o polskich korzeniach, Hart odkrywa przed 
nami bardziej intymne, delikatne, ale i zmysłowe 
śpiewanie. W pięknie ozdobionym smyczkami, 
przymglonym, snującym się „Your Heart Is As 
Black As Night” wokalistka powściąga swą eks-
presję. Powoli, słowo po słowie buduje napięcie 
i klimat w dialogu z dźwiękami zaspanego pia-
nina i stłumionym ciemnobłękitnym brzmieniem 
gitary Bonamassy.

„Może Twoje oczy są pełne serdeczności, 
Ale powiedziano mi, że Twoje serce jest
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czarne jak noc. 
Może Twoje usta są tak słodkie, że nie mogę 

z tym walczyć, 
Ale Twoje serce jest czarne jak noc. 
Nie wiem czemu pojawiłeś się w tak idealnym 

momencie,
Ale jeśli pozwolę ci się tu kręcić, na pewno 

stracę rozum.”
W „If I Tell You I Love You”, kolejnej kom-

pozycji Melody Gardot, śpiew Hart przenosi nas 
z zadymionych barów Nowego Orleanu do pa-
ryskich kabaretów. Jej głos brzmi wspaniale na 
tle dźwięków akordeonu. Jest zniuansowany, 
swingujący. I znów jest niespiesznie, i znów jest 
powabnie. I znów jest przestroga („Lecz uprze-
dzam - nim pociągnę cię za sobą w dół / Mówiąc 
ci, że cię kocham – kłamię’”).

Myliłby się ten, kto by sądził, że spotkania 
z Joe Bonamassą były li tylko okazją do nagra-
nia mniej lub bardziej płochych piosenek o mi-
łości. Wśród wyśpiewanych przez Beth piosenek 
jest „Chocolate Jesus” Toma Waitsa, satyra na 
powierzchowne traktowanie religii – historia, 
w której kupowana co niedzielę w sklepie cze-
koladowa figurką Jezusa, jest substytutem wia-
ry, antidotum na złe samopoczucie („Nie chodzę 
w niedzielę do kościoła / Nie padam na kolana by 
się modlić (…)  Tylko czekoladowy Jezus / Może 
zadowolić moją duszę”). Piosenkarka zwykła po-
wtarzać, iż spotkanie z twórczością Waitsa, zro-
biło na niej tak duże wrażenia, iż omal nie zarzu-
ciła samodzielnego pisania piosenek, ale pytana 
jaki spośród wykonanych przez nią utworów 
uważa za najważniejszy wskazuje na „Strange 
Fruit”. 

„Dziwny owoc rodzą południowe drzewa, 
Krew jest na liściach i krew na korzeniach, 
Czarne ciała kołyszą się w południowym 

wietrze, 
I dziwny wisi owoc na drzewach topoli.
[…]
Oto owoc, który rozdziobią wrony, 
Który zbierze deszcz, który wyssie wiatr, 
Który zgnije na słońcu, i który zrzucą drzewa, 
Oto jest dziwny i gorzki plon.”
Przejmujący tekst Abla Meeropola zainspiro-

wany w 1936r. fotografią ukazującą ofiary rasi-
stowskiego linczu. Pieśń skargi I protestu wy-
śpiewana trzy lata później przez Billie Holiday. 
Głos Beth zrazu oniemiały, onieśmielony za-
staną sceną, z czasem nabiera mocy, unosi się 

niby w gniewie, a potem łka. W jej tle dźwięki 
oszczędne dźwięki gitary zawodzące niczym ów 
południowy wiatr. A potem cisza i czas na pozbie-
ranie myśli. 

Beth Hart, to zatem wielki głos i kunszt wo-
kalny, ale też nie w pełni jeszcze wykorzystana 
umiejętność pisania pięknych melodii. Takich jak 
pięknie rozwijająca się „Tell Her You Belong To 
Me”  

„Powiedz jej, że jesteś mój, że byłeś ślepy 
Powiedz, że to już koniec, że należysz do mnie 
Powiedz mi, żebym przyszła, wtedy będę biec 

na złamanie karku 
Wrócę w twe objęcia, ponieważ należysz 

do mnie”
Jak wspomina autorka piosenka „opowia-

da o moim ojcu, który porzucił nas, gdy byłam 
dzieckiem. Ożenił się z kobietą, która nie pozwa-
lała mi z nim rozmawiać ani widzieć go przez całe 
moje dzieciństwo, a także we wczesnych latach 
dwudziestych. Więc kiedy postanowiłam napisać 
o tym piosenkę, było mi bardzo ciężko zmie-
rzyć się z tym wszystkim ponownie. Stawanie 
w obliczu tego w wieku 43 lat bardzo różni się 
od stawania w obliczu tego w wieku 23 lub 13 
lat, ponieważ z wiekiem zdałam sobie sprawę jak 
ważne jest całkowicie wybaczyć i nie mieć w to-
bie winy ani osądu, ponieważ to oznacza śmierć 
twojej duszy.” Beth mierzyła się tą piosenką 
półtora roku. Nic to, jeśli efekt jest znakomity. 
Leonard Cohen, którego zwykła uważać za naj-
lepszego tekściarza wszechczasów („mój Boże, 
gdybym mogła mu choć podać kawę, kiedy pisze 
piosenkę”) też tworzył niespiesznie.
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PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA

BEATA GROEN

Potrawa dla osób które nie chcą, nie mogą 

lub nie lubią śledzi oraz dla poszukujących 

nowych doznań smakowych.

Na początek przygotowujemy wywar - ok. 1-1,5l wody, wodorosty, 
sos sojowy, sól, pieprz, liście laurowe, ziele angielskie gotujemy 
30 min. Odcedzamy. Do wywaru wkładamy oczyszczone kapelusze 
boczniaków i gotujemy na małym ogniu 10 min i zostawiamy pod 
przykryciem na 15 min. Odcedzamy i studzimy (wywar możemy 
wykorzystać jako bazę do wegańskiej zupy).

Na dno słoika wkładamy ugotowane wodorosty następnie bocznia-
ki, cebulę, oliwki i pokrojone w paski suszone pomidory. Zalewamy 
olejem i łyżką octu ryżowego. Pozostawiamy w lodówce na co naj-
mniej 24 godziny.
Boczniaki podajemy po odlaniu zalewy i bez wodorostów. 

Smacznego!

Składniki:

• boczniaki - 3-4 opako-
wania (w tym przepisie 
wykorzystamy tylko 
kapelusze grzybów 
kupując należy wybierać 
młode i nieprzerośnięte)

• 3 - 4 cebule
• oliwki zielone i czarne
• suszone pomidory w oliwie
• opakowanie wodorostów 

Wakame
• olej
• ocet ryżowy
• sos sojowy
• liście laurowe, 

ziele angielskie, 
pieprz czarny, sól

Boczniaki 
z cebulą 
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oliwkami i suszonymi pomidorami
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Szanowni Państwo
Zarząd KOM-EKO S.A. składa Państwu serdeczne

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

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

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

10-lecie
pracy w KOM-EKO:

Ireneusz Zimoch,

Krzysztof Skomorowski

15-lecie
pracy w KOM-EKO:

Andrzej Jóźwiak




