
BEZPŁATNY KWARTALNIK

2022
WIOSNA

NR18



BOHATEROWIE 10

EKOTERRORYZM 26

WYWIAD 44

WĘDROWIEC 66

Szanowni Czytelnicy!

Wiosna, do innych niepodobna. Wiosna w cieniu wojny za wschodnią 

granicą. Czas, który odkłamuje, przywraca właściwe proporcje. W kalen-

darzu, to czas przed Wielkanocą, więc chciałoby się rzec, iż to dni nie-

spodzianych rekolekcji, tygodnie próby. Zdajemy ten niezwykły egzamin 

sercem ofi arowanym uchodźcom i sami siebie odkrywamy na nowo. 

EKOgadka, którą oddajemy w Państwa ręce, też inna niż początkowo 

zamierzaliśmy. Ten przedziwny czas odbija się w niej rozmowami z po-

chodzącym z Ukrainy, a mieszkającym w Lublinie fotografem Romanem 

Krawczenko i urodzoną w naszym mieście Wiktorią Wojciechowską, ar-

tystką, która w swych pracach portretuje toczącą się tam wojnę. Podej-

mowane przez nas zagadnienia dotyczące energetycznego wykorzystania 

odpadów, też niespodziewanie stają się niezwykle aktualne. Nie zapomi-

namy o miłośnikach historii Lublina i sportu. Na tych pierwszych czeka 

opowieść o lotniczej przeszłości naszego miasta, tych drugich rozmowa 

z wieloletnim kapitanem futbolowej reprezentacji – Jackiem Bąkiem. 

Miłej lektury.
Zarząd Kom-Eko S.A.

POLECAMY:

KAŻDY Z NAS
str. 52

Pokoju i nadziei
płynących ze Świąt

Zmartwychwstania Pańskiego

wszystkim Czytelnikom

życzy zarząd i pracownicy
Grupy KOM-EKO

oraz zespół redakcyjny
EKOgadki

Христос Воскрес!



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 1

8 
- 

W
IO

S
N

A
 2

02
2

4

24 grudnia 2021 Załoga śmieciarki KOM-EKO nr 106 (Michał Wasil, Krzysztof 
Janik, Mariusz Dalczyński) odbierając odpady z posesji przy 
ul. Puchacza ugasiła pożar w jednym z mieszkań ratując życie zagrożonej 
rodziny;

od 24 lutego 2022 Spółki grupy KOM-EKO aktywnie włączyły się w akcję pomocy uchodź-
com z Ukrainy. W ramach wszystkich spółek wyznaczono budżety celo-
we na zakup środków dla potrzebujących. Jednocześnie grupa wsparła 
prowadzących miejsca, gdzie przygotowywana i udzielana jest pomoc 
uchodźcom w zakresie utrzymania czystości, odbioru i zagospodarowa-
nia powstających tam odpadów;

luty 2022 Zakup ładowarki Bobcat S77C i koparko-ładowarki JCB 4CXPRO na 
potrzeby Zakładu Robót Drogowych KOM-EKO;

luty 2022 KOM-EKO postanowiło wspomóc piłkarki ręczne MKS FunFloor Perła 
Lublin w ich walce o 23 tytuł Mistrzyń Polski. Ponownie gościmy w gronie 
wspierających lubelski szczypiorniak jako „Partner” jednej z czołowych 
zawodniczek zespołu;

11-12 marca 2022 Wspieramy finansowo „Lubelską Sztafetę Pokoju” organizowaną 
przez AZS Lublin, podczas której zbierano środki na pomoc uchodźcom 
z Ukrainy;

marzec 2022 Kolejny rok wspieramy lubelski żużel. Pracownicy Zakładu Robót 
Drogowych KOM-EKO przy użyciu specjalistycznego sprzętu przygoto-
wywali nawierzchnię toru przy al. Zygmuntowskich do nowego sezonu;

marzec 2022
Zakup walca drogowego HAMM HD12VV na potrzeby Zakładu Robót 

Drogowych KOM-EKO, samochodu Iveco EuroCargo napędzanych gazem 
CNG na potrzeby Zakładu Oczyszczania KOM-EKO, oraz wózka widłowe-
go Mitsubishi dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO;

marzec 2022 KOM-EKO po raz kolejny wyróżnione prestiżowym tytułem Gazeli 
Biznesu 2021;

30 marca 2022 Zakończenie zimowego sezonu utrzymania oczyszczania ulic, chod-
ników i placów. Nasze specjalistyczne pojazdy przejechały 1948 h zuży-
wając przy likwidacji śliskości 600 ton piachu i 2100 ton soli drogowej;

listopad 2021 – 
kwiecień 2022

Prace nad przygotowaniem dla spółek grupy KOM-EKO pierwszego 
raportu ESG, oceniającego naszą działalność pod kątem środowiskowym, 
odpowiedzialności społecznej i ładu korporacyjnego.

Wiele wartych przypomnienia zdarzeń 

z ostatnich tygodni:

Kalendarium Kom-Eko

W tych dniach, w których wszyscy wspieramy dotkniętych nieszczęściem 
wojny mieszkańców Ukrainy nie jest naszą intencją promować się relacjo-
nując zaangażowanie w działania humanitarne. Choć podejmujemy takie 
działania wychodzimy z założenia, iż powinniśmy to robić w ciszy.

Niemniej chcieliśmy poinformować wszystkich zainteresowanych, iż 
nie tylko KOM-EKO, ale cała nasza Grupa zaoferowała i wciąż oferuje 
wsparcie i pomoc wszystkim prowadzącym miejsca, gdzie przygotowywa-
na i udzielana jest pomoc uchodźcom przybywającym z Ukrainy w zakresie 
utrzymania czystości, odbioru i zagospodarowania powstających tam odpa-
dów. Na dzień dzisiejszy naszą pomoc w tym zakresie przyjęło dziewięć podmio-
tów wspierających potrzebujących.  

Równolegle do tych działań w ramach wszystkich spółek wyznaczono budżety celowe na zakup 
środków dla potrzebujących, które na bieżąco są realizowane. W ramach niesionej pomocy zgłasza-
my również gotowość zatrudnienia uchodźców w spółkach grupy KOM-EKO.

KOM-EKO wsparło finansowo „Lubelską Sztafetę Pokoju” organizowaną przez AZS Lublin, pod ho-
norowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i Prezydenta Miasta Lublina. 

Podczas biegu na Stadionie Lekkoatletycznym w Lublinie, dzięki obecności wielu osób o wielkich 
sercach udało się zebrać kwotę ponad 5000 zł, która po podwojeniu przez Bank Santander w całości 
została przekazana na pomoc uchodźcom z ogarniętej wojną Ukrainy.

Uczestnicy sztafety przebiegli 11 i 12 marca 2022r. dystans 260 700 m, co odpowiada w przybli-
żeniu odległości z Lublin do Lwowa, Łucka czy miasta Brody.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy
ADAM PRZYSTUPA

Lubelska Sztafeta Pokoju
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W obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę inne 
zagadnienia zeszły siłą rzeczy na plan dalszy. 
Niemniej równolegle z zaangażowaniem w pomoc 
humanitarną uchodźcom wspomagamy również 
lokalną społeczność.

Tym razem postanowiliśmy pomóc piłkarkom 
ręcznym MKS FunFloor Perła Lublin w ich walce 
o 23 tytuł Mistrzyń Polski. Miło nam, iż KOM-EKO 
ponownie zagościło w gronie wspierających lu-
belski szczypiorniak jako „Partner” jednej z czo-
łowych zawodniczek.

Miło nam poinformować, iż po raz kolejny KOM-EKO znalazło się w gronie najbardziej dynamicznie 
rozwijających się polskich spółek nagrodzonych prestiżowym tytułem Gazeli Biznesu 2021.

Gazele Biznesu to najstarszy, najbardziej wiarygodny i najpopularniejszy ranking małych i śred-
nich firm w Polsce przygotowywany przez dziennikarzy ogólnopolskiego dziennika „Puls Biznesu”. 
Ogłaszany cyklicznie, począwszy od 2000 roku ranking bazuje na najbardziej obiektywnych kryte-
riach – wynikach finansowych, a udział w nim jest bezpłatny.

Wspieramy piłkarki ręczne 
MKS Lublin     ADAM PRZYSTUPA

KOM-EKO ponownie 
wśród Gazel Biznesu
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Na torze przy al. Zygmuntowskich pierwszego dnia wiosny pojawili się żużlowcy lubelskiego 
Motoru!  By to było możliwe, jak co roku po przerwie zimowej, pod czujnym okiem toromistrza 
i kierownictwa klubu, pracownicy Zakłady Robót Drogowych KOM-EKO przy użyciu specjalistycznego 
sprzętu przygotowywali jego nawierzchnię, tak by przez cały sezon umożliwiał bezpieczną i efektow-
ną jazdę. Obok zawodników na torze pojawiła się nowa, przygotowana do sezonu przez KOM-EKO, 
polewaczka.

Również w tym roku, niezmiennie KOM-EKO wspiera lubelski żużel!
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Żużlowe oznaki wiosny 
ADAM PRZYSTUPA



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 1

8 
- 

W
IO

S
N

A
 2

02
2 EK

O
G

A
D

K
A
 N

R
 18 - W

IO
S
N

A
 2022

98

Agata: Pamiętam doskonale dzień, w którym 
do naszego zespołu dołączył Szymon. Przystojny, 
uśmiechnięty i niezwykle inteligentny człowiek. 
Urokiem osobistym, ogromną dobrocią i pogod-
nym usposobieniem szybko pozyskał sympatię 
kolegów. Wpadał codziennie pełen energii i chęci 
do tego, aby z radością rozpoczynać każdy kolej-
ny dzień. Zawsze uczynny, uśmiechnięty, gotowy 
do pomocy. Jego wielką pasją była jazda na ro-
werze i wyścigi MTB, w których odnosił ogromne 
sukcesy. Często opowiadał, ile pracy i wysiłku 
trzeba włożyć, aby stanąć na podium i walczyć 
z najlepszymi. Pewnego dnia przyszedł do pracy 
z kaskiem rowerowym dla mnie, żebym jeździ-
ła bezpiecznie… Cały Szymon, który często słu-
żył kolegom zupełnie bezinteresowną pomocą. 
Jego uśmiechnięta buzia, na zawsze pozostanie 
w naszych sercach. Zawsze będziemy pamiętać. 
Trudno jest powiedzieć Żegnaj Kolego....Ta meta 
przyszła do niego za wcześnie, stanowczo za 
wcześnie.

Beata: Kiedy pojawił pierwszy raz pomyśla-
łam, kto to w ogóle jest? Młody, niewiele starszy 
od mojego syna, dobrze ułożony człowiek, bar-
dzo grzeczny, bardzo poważny jak na swój wiek. 
Starannie dobierał słowa, ładnie układał zdania. 
Przy tym wszystkim miał niesamowicie urokliwy 
uśmiech. Taki amant, „lata dwudzieste, lata trzy-
dzieste”. Miał w sobie coś tak ujmującego i za-
lotnego, że pomyślałam, to taki chłopak, że gdy 
spojrzy na niego dziewczyna, to tylko zakochać 
się i umrzeć. Jednocześnie w związku z tym po-
jawiło się przez chwilę pytanie „przyszedł króle-
wicz i co tu z nim zrobić?” Okazało się jednak, że 
Szymon bardzo szybko się uczy i chce to robić. 

Im dłużej pracowaliśmy razem, tym bardziej się 
docieraliśmy i było coraz fajniej. Myślę, że paso-
wał do nas i myślę, że było mu z nami dobrze. 
Kiedy się pracowało, to się pracowało, a kiedy 
były żarty, to były żarty.

Ewelina: Pierwsze wrażenie, gdy przyszedł 
do pracy – zadbany, elegancki, przystojny, mło-
dy chłopak. W takich sytuacjach zawsze na po-
czątku mamy taki dystansik, ale gdy zaczęliśmy 
rozmawiać, żartować, to polubiliśmy się. Zresztą, 
to był chłopak, którego nie dało się nie lubić. 
Normalny, prawdziwy, taki swój. Miał fajne po-
czucie humoru. Był bardzo pomocny, a przy tym 
chciał się uczyć, rozwijać. Bardzo łatwo mu to 
przychodziło, bo to mądry i inteligentny chłopak. 
Podobało mi się w nim to, że miał swoją pasję. To 
była jazda na rowerze. Odprężało go to. Jeździł 
nie tylko rekreacyjnie, ale też w wyścigach.

Beata: Była w nim ogromna potrzeba szcze-
rej rozmowy i bardzo lubił, gdy ktoś go słuchał. 
Nie każdy chłopak w jego wieku potrafi  tak 
szczerze rozmawiać o życiu. Miał też ogromną 
potrzebę rodziny. 

Ewelina: Bardzo czule wyrażał się o swojej 
babci. Babcia go wychowała i była najważniej-
szą osobą w jego życiu. Dla niej rzucał wszyst-
ko. Mama zmarła, gdy miał 6 lat. Babcia była 
mu wszystkim, mamą, ojcem, przyjaciółką. 
On sam zawsze był zadowolony z życia, taki 
uśmiechnięty. 

Beata: To prawa, zawsze się uśmiechał. Kiedy 
ludzie odwiedzali biuro obsługi klienta zawsze był 
dla nich serdeczny, ciepły. Zawsze będzie częścią 
KOM-EKO, bo takich ludzi się nie zapomina.

WSPOMNIENIE

Na takie wiadomości nigdy nie jesteśmy gotowi. 
Dziesiątego dnia marca w wieku ledwie 31 lat
odszedł od nas Szymon Skrzypczak.
Pracował w KOM-EKO w biurze obsługi klienta
od grudnia 2018r do końca października 2019r.
Żegnamy go dziś wspomnieniem.

Szymon
Skrzypczak

Miło nam poinformować, iż w pierwszych dniach kwietnia 2022r. spółka EKO-AZBEST należą-
ca do Grupy KOM-EKO zakupiła nowe składowisko odpadów niebezpiecznych zawierających azbest 
w miejscowości Dobrów (gm. Tuczępy) w woj. świętokrzyskim.

To największa w Polsce (i prawdopodobnie największa w Europie) tego rodzaju instalacja pozwa-
lająca na unieszkodliwienie ok. 3 mln ton odpadów azbestowych. Jednocześnie to jedyna w Europie 
instalacja ekologiczna, w której unieszkodliwianie azbestu odbywa się równocześnie z rewitalizacją 
środowiska zdegradowanego przez byłą kopalnię siarki.

ESG to skrót od angielskich słów environmen-
tal, social and corporate governance, czyli śro-
dowisko naturalne, społeczeństwo i ład korpora-
cyjny. To trzy aspekty, na które powinna zwracać 
uwagę fi rma, której zależy nie tylko na klientach, 
ale również na inwestorach, dla których coraz 
większą rolę odgrywa polityka zrównoważonego 
rozwoju. ESG to obecnie istotny czynnik decydu-
jący o postrzeganiu fi rmy przez otoczenie oraz 
brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji 
przez pracowników, klientów i inwestorów.

Grupa KOM-EKO zawsze uwzględniała
w swojej działalności kwestie środowiskowe 
i społeczne oraz dbała o prowadzenie etycz-
nych i transparentnych działań biznesowych. 
Usystematyzowaliśmy te kwestie i na początku 
bieżącego roku stworzyliśmy strategię zrówno-
ważonego rozwoju, która określa kierunki i cele 
w obszarach ESG dla naszej Grupy. Efektem pra-
cy wykonanej wspólnie z fi rmą doradczą CSRinfo 
jest pierwszy raport ESG Grupy KOM-EKO za rok 
2021, który przedstawimy Państwu już w maju. 

Nowa akwizycja
w Grupie KOM-EKO

ADAM PRZYSTUPA

RAPORT ESG
GRUPY KOM-EKO
ADAM PRZYSTUPA

Raport ESG 
Kom-Eko
za 2021 rok
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W cichy, wigilijny poranek, 24 grudnia 
2021r. załoga samochodu KOM-EKO 

o nr 106 (Michał Wasil, Krzysztof Janik, Mariusz 
Dalczyński) odbierając odpady z posesji przy 
ul. Puchacza w Lublinie dostrzegła dym wydo-
bywający się z okien jednego z mieszkań. Nasi 
pracownicy pośpieszyli z pomocą. Uratowali ży-
cie zagrożonej rodziny ewakuując ją z płonące-
go mieszkania. Następnie przy pomocy gaśnic 
znajdujących się na wyposażeniu śmieciarki 
ugasili pożar przed przyjazdem jednostek straży 
pożarnej. 

Jesteśmy dumni z naszych bohaterów, któ-
rzy do całego zdarzenia podchodzą z niezwy-
kłą skromnością i pokorą. Kiedy poprosiłem ich 
o wspomnienie tamtych wydarzeń, początkowo 
milczeli onieśmieleni. Po chwili usłyszałem: „To 
była Wigilia, ładowaliśmy śmieci przy altance. 
W pewnym momencie z okna sąsiedniego bu-
dynku na parterze zaczął wydobywać się dym. 
Załadowaliśmy śmieci, dojeżdżamy do kolejnej 
altanki i nagle słyszymy, jak jakaś starsza pani 
woła o pomoc. Dym z okna, ogień w środku więc 
ruszyliśmy z pomocą. Tak to wyglądało. W środku 
zaczęliśmy gasić, w międzyczasie wyciągnęliśmy 
starszego pana, wynieśliśmy go do sąsiadów.”

Cała akcja zamknięta w sześciu lakonicznych 
zdaniach, jakby niestosownym było rozwodzenie 
się nad czymś, co im wydaje się zupełnie na-
turalne. Dopytywani rozwijają opowieść: „Gdy 
weszliśmy do środka wszędzie było już czarno 
od dymu. Niewiele było widać. W kuchni wyło-
żonej  boazerią paliła się ściana przy kuchen-
ce. Płonęło wszystko, drewno, lakier, jedzenie 
na kuchence, od którego chyba wszystko się 
zajęło. Ta pani była w szoku, nie wiedziała co 
się dzieje. Najpierw poprosiliśmy ją by wyszła 
z kuchni. Mieliśmy przy sobie małą gaśnicę, ale 
ona tylko przygasiła ogień na kuchence. Dobrze, 
że w schowku w samochodzie mieliśmy drugą, 
dużą. Przy jej pomocy ugasiliśmy pożar. Dobrze, 
że się udało. Przy tej temperaturze i duszącym 
dymie długo byśmy tam nie wytrzymali. Podczas 
gaszenia, w tych ciemnościach, asekurowali-
śmy się wzajemnie rękami, by w razie wybuchu 
kuchenki móc się ewakuować. Rozmawialiśmy 

potem, że gdyby była potrzeba trzeci raz wcho-
dzić do środka, nie mielibyśmy już z czym, ale za 
moment na miejscu była już straż, którą wezwał 
sąsiad tych państwa.”

Czuję się w obowiązku dopytać o ludzi, któ-
rych uratowali „Tak jak mówiliśmy ta pani wy-
szła o własnych siłach, ale w pokoju obok sie-
dział starszy pan. Widać było że jest schorowany. 
Wynieśliśmy go na rękach.”

Gdy pytam o strach, odpowiadają, że nie było 
czasu o nim myśleć, że to była chwila, ułamki 
sekund by podjąć decyzję. Pełne refl eksji milcze-
nie zapada na chwilę, gdy wspominają rozmo-
wę z pracownikami pogotowia gazowego, któ-
rzy obawiali się wybuchu gazu. Swoją opowieść 
wieńczą niezwykle skromnie: „Cieszymy się, że 
wszystko tak się skończyło i udało się uratować 
tych państwa. Znaleźliśmy się po prostu w odpo-
wiednim miejscu o właściwym czasie.”

O ocenę ich postawy poprosiłem st. kpt. 
Andrzeja Szaconia, ofi cera prasowego Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie: 
„Postępowanie Panów Michała, Krzysztofa 
i Mariusza jest godne największych pochwał. 
W związku z duża ilością materiałów palnych 
zgromadzonych w mieszkaniach pożary tego 
typu bardzo szybko się rozwijają. Intensywne 
wytwarzanie produktów spalania stanowi śmier-
telne zagrożenie dla ludzi. Decyzja o szybkiej 
ewakuacji mieszkańców i przytłumienie ognia 
przy użyciu gaśnicy sprawiły, że nikt nie ucierpiał 
w wyniku pożaru oraz zminimalizowane zostały 
straty. Dowodem na to jest fakt, że kobieta nie 
wymagała hospitalizacji, a nasze działania gaśni-
cze ograniczyły się tylko do dogaszenia pożaru. 
Pragnę nadmienić, że dojazd strażaków na miej-
sce trwał zaledwie 7 min, a pożar w tym czasie 
zdążył bardzo się rozwinąć. Gdyby nie bohater-
ska reakcja Panów Michała, Krzysztofa i Mariusza 
cała ta świąteczna sytuacja mogłaby mieć tra-
giczny fi nał. W imieniu swoim oraz kolegów stra-
żaków gratuluję i dziękuję.”

My również jeszcze raz bardzo wam 
dziękujemy.

Postępowanie Panów Michała, Krzysztofa i Mariusza

jest godne największych pochwał!
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Na chwilę przed startem
03.2022
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Coraz bliżej do uruchomienia Centrum 
Recyklingu spółki EKOPAK. Najnowocześniejsza 
w tej części Polski instalacja do segregacji i re-
cyklingu opakowań o przepustowości 38 000 Mg/
rok rośnie w oczach. Kiedy odwiedzamy ją 
w ostatnich dniach marca właściwie 
ukończono proces zamaszyno-
wienia. Sploty krzyżujących się 
podajników prowadzących do 
licznych separatorów i sor-
terów wyglądają naprawdę 
imponująco. Do wykonania 
pozostały roboty instala-
cyjne związane z podłącze-
niem instalacji elektrycznej. 
Właśnie zakończono odbiór 
towarzyszącej instalacji stacji 
Trafo. 

„W przyszłym tygodniu zaczynamy 
rozruch „na sucho”, szkolenia z obsługi pras 
i optosorterów” – mówi Paweł Suszek, członek 
zarządu EKOPAK – „Zatrudniliśmy już pełną ob-
sadę jednej zmiany roboczej oraz operatorów 
wózków widłowych i ładowarki. Z wszystkich 
pracowników zdjęto miarę i dla każdego z nich 

zostaną uszyte ubrania robocze. Czeka na nich 
ukończone i w pełni wyposażone zaplecze so-
cjalne. Dostarczono wszystkie niezbędne do 
obsługi linii pojemniki i kontenery. Na miejscu 

jest również sprzęt peryferyjny w postaci 
dwóch wózków widłowych i ładowar-

ki kołowej. Trwa jeszcze moder-
nizacja systemu monitoringu 
wizyjnego, alarmowego i kon-
troli dostępu. System jest 
rozbudowywany tak, byśmy 
w każdej chwili mieli wgląd 
w każdy punkt zakładu. 
Zagospodarowano teren ze-

wnętrzny, wraz z moderni-
zacją miejsc parkingowych. 

Trwają prace związane z insta-
lacją zautomatyzowanego systemu 

ważenia odpadów. Sama waga jest już 
zalegalizowana i dopuszczona do ruchu. Co waż-
ne całość inwestycji została już odebrana przez 
Sanepid, trwają procedury związane z odbiorem 
instalacji przez straż pożarną oraz z uzyskaniem 
stosownych pozwoleń.”
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Na chwilę przed startem
ADAM PRZYSTUPA
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Dużo się ostatnio dyskutuje o planach 
budowy w Kraśniku zakładu odzysku energii 
czyli instalacji produkującej ciepło i energię 
elektryczną z części odpadów komunalnych 
tzw. pre-RDF. Czy jest on faktycznie nam 
potrzebny?

Taka instalacja jest nam potrzeb-
na i to z dwóch ważnych powodów. 
Zapewne każdy z mieszkańców 
zauważył, że ceny ciepła co-
raz mocniej obciążają domowe 
budżety. Energetyka, w tym 
także ciepłownictwo ma przed 
sobą  najpoważniejsze wy-
zwanie jakim jest eliminacja 
węgla. Nikt już chyba nie ma 
wątpliwości, że paliwa kopalne 
są w największym stopniu odpowie-
dzialne za zmiany klimatyczne. Dalsze 
ich wykorzystywanie oznacza nie tylko zgodę na 
pogarszanie warunków życia przyszłych pokoleń 
lecz także dewastację środowiska naturalnego. 
Dodatkowo spalanie węgla  to ogromne zagroże-
nie, jakie niesie dla nas smog. W Kraśniku stanę-
liśmy właśnie przed takim wyzwaniem. Strategia 
naszej firmy zakłada, że  przestaniemy  używać 
węgla do 2030 roku i osiągniemy pełną neutral-
ność klimatyczną do roku 2050.

Odrębną kwestią, niezwykle ważną z punk-
tu widzenia funkcjonowania miasta jest gospo-
darka odpadami, a w szczególności tzw. frak-
cją kaloryczną. Jest to ta część odpadów, które 
pozostały po odzysku i recyklingu i posiadają  
wysoką kaloryczność, dzięki czemu mogą sta-
nowić paliwo do produkcji energii. Problemem  

tej frakcji jest to, że nie wolno jej  składować, 
gdyż jest łatwopalna. Zgodnie z prawem można 
ją jedynie przekształcić termicznie w odpowied-
nio przystosowanych do tego instalacjach oraz 
w cementowniach. W Kraśniku nie działa ani jed-

no ani drugie, co wymusza przewożenie 
tej frakcji do odległych instalacji, co 

bardzo dużo kosztuje każdego 
z nas – mieszkańców Kraśnika. 

Z tych powodów powsta-
nie Zakładu Odzysku Energii 
(ZOE) pozwoli wykonać po-
ważny krok w kierunku unie-
zależnienia Kraśnika od cho-
ciażby szalejących cen węgla 

czy emisji CO2. Przypomnę, 
że takie źródła ciepła są z nich 

zwolnione. Oczywiście traktujemy 
wykorzystanie pre-RDF podobnie jak 

i gazu jako fazę przejściową pomiędzy eliminacją 
węgla, a przyszłymi rozwiązaniami zeroemisyj-
nymi. To sprawdzone i bezpieczne  źródło ener-
gii ograniczy zużycie węgla w naszym mieście 
o 6 tys. ton, czyli o 40% jego rocznego zużycia. 
Podkreślę jeszcze raz, że w wyniku tej inwestycji 
zastąpimy część węgla paliwem, które jest wy-
twarzane  lokalnie z naszych odpadów. To przede 
wszystkim zwiększy niezależność i bezpieczeń-
stwo energetyczne mieszkańców.

A czy nie lepiej zastąpić węgiel energią 
z wiatru i słońca lub gazem?

Energia z wiatru i słońca, czyli tzw. OZE 
jest naturalnym kierunkiem rozwoju energetyki 
związanej głównie z produkcją energii elektrycz-
nej. W przypadku ciepłownictwa  OZE może być 

Zakład Odzysku 
Energii w Kraśniku
Gdyby ciepło było produkowane z naszych odpadów 
to już dzisiaj byłoby tańsze. 
Rozmowa z Januszem Lewickim, Prezesem Zarządu Veolii Wschód, 

producenta ciepła dla Kraśnika.
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wykorzystywane jako uzupełniające źródło ener-
gii. Wiatr i słońce nie należą do źródeł stabilnych, 
dlatego  potrzebne są mniej lub bardziej kon-
wencjonalne źródła. Gaz jest bardziej korzystny 
dla środowiska, ale może stanowić jedynie przej-
ściową alternatywę dla węgla. To nadal paliwo 
kopalne, a jak pokazują ostatnie miesiące jest 
bardzo drogi i nie gwarantuje stabilnych cen 
w przyszłości. W Kraśniku musimy skupiać się na 
rozwiązaniach, które pozwolą nam eliminować 
węgiel, a jednocześnie zapewnić bezpieczeństwo 
dostaw ciepła dla mieszkańców w sposób ko-
rzystny nie tylko dla ich portfeli, ale także z po-
szanowaniem środowiska. Właśnie takim rozwią-
zaniem jest wykorzystanie do produkcji ciepła 
paliwa, jakim jest pre-RDF.

Czytając różne informacje w internecie 
można się spotkać z zarzutami, że produk-
cja energii z odpadów jest droga i nieopła-
calna. Czy to prawda?

Faktycznie jest to zarzut, który pojawia się 
wśród innych mitów na temat technologii odzy-
sku energii z odpadów takich jak rzekomy ne-
gatywny wpływ na środowisko, emisje dioksyn 
czy to, że inne kraje rezygnują z tej technologii. 
Jednak podobnie jak w przypadku pozostałych 
mitów jest łatwy do obalenia. 

Obecnie koszty to przede wszystkim zakup 
węgla i prawo do emisji CO2 plus oczywiście 
reszta standardowych kosztów. Obydwa główne 
składniki ostatnio bardzo szybko rosną. Aktualnie 
prawo do emisji jednej tony CO2 przekracza już 
80 euro i należy spodziewać się dalszego wzro-
stu. Pamiętajmy też, że jedna tona spalonego 
węgla generuje ok. 2 tony CO2. Do tego trzeba 
dodać koszt funkcjonowania infrastruktury cie-
płowniczej i w dużym uproszczeniu mamy pod-
stawę ceny ciepła.

W przypadku pre-RDF ta struktura wyglą-
da nieco inaczej. Koszty paliwa pre-RDF są już 
pokrywane w ramach funkcjonującego systemu 
zbiórki odpadów. Małe Zakłady Odzysku Energii  
przetwarzające pre-RDF, nie są objęte systemem 
zakupu praw do emisji CO2. Pozostaje jedynie 
koszt funkcjonowania infrastruktury ciepłowni-
czej. I tak wygląda kosztowe porównanie funk-
cjonującego sytemu z ciepłowniczego z syste-
mem, który chcemy stworzyć w Kraśniku.

To proszę powiedzieć konkretnie. O ile 
mniej płaciliby mieszkańcy Kraśnika za cie-
pło z takiego zakładu gdyby już działał?

Powtórzę to co już padło na spotkaniu z miesz-
kańcami w dniu 25 stycznia. Gdyby taki zakład 
dzisiaj produkował ciepło na potrzeby sieci cie-
płowniczej w Kraśniku to jego odbiorcy płacili-
by nawet do 10% mniej za GJ energii niż płacą 
obecnie.  

Wspomniał Pan spotkanie konsultacyj-
ne. Przedstawiciel brukselskiego biura or-
ganizacji ekologicznych przekonywał, że 
takie inwestycje to przeszłość, od której 
odchodzi świat i że możemy tak zorgani-
zować gospodarkę odpadową, żeby nie po-
wstawały takie odpady jak pre-RDF, a sieci 
ciepłownicze zostaną też zastąpione innymi 
źródłami energii. Czy Pan się z tym zgadza?

Nie jestem specjalistą w dziedzinie gospodar-
ki odpadowej ale jako konsument, a tym samym 
wytwórca odpadów mogę powiedzieć, że zga-
dzam się z tym, że powinniśmy zrobić wszyst-
ko żeby odpadów było jak najmniej. Chciałbym 
także żebyśmy nie zostawiali przyszłym poko-
leniom hałd naszych śmieci. Gospodarka obie-
gu zamkniętego (GOZ) to przyszłość. W samej 
Europie jest już kilka państw, które w prakty-
ce realizują lub są blisko osiągniecia celów GOZ 
i to także dzięki termicznemu odzyskowi energii. 
Najlepszym przykładem są Niemcy, którzy pod-
dają recyklingowi 67% swoich odpadów, a na 
hałdy kierują poniżej 2% ich wytwarzanej masy.  
W Polsce dla porównania recyklingowi podlega 
jedynie 34%, za to aż 40% trafia na wysypiska. 
Dlaczego inni mogą osiągać tak dobre wyniki? 
Doskonalone od dziesięcioleci systemy gospo-
darki odpadowej opierają się, oprócz rozbudo-
wanej selektywnej zbiórki i wysokim poziomie 
odzysku, także na instalacjach do termicznego 
przekształcania odpadów. W Niemczech funkcjo-
nuje ponad 100 Zakładów Odzysku Energii.

I tu wrócę do kolejnej z tez postawionych 25 
stycznia. Chciałbym podkreślić, że nieprawdą 
jest, że Europa odchodzi od technologii odzysku 
energii z odpadów. Buduje się nowe instalacje, 
lub zwiększa dostępne moce.  Proszę pamiętać, 
że bez względu na to jaka jest wizja aktywistów 
ruchów „zero waste” to nie zaczarujemy rzeczy-
wistości i odpady nie znikną. Dalej będą powsta-
wały  i nie będzie można przekształcić je inaczej 
niż na energię. 

Twierdzenie aktywistów, że lepiej  zosta-
wić je na wysypiskach i odkopać w przyszłości, 
jak może znajdziemy jakąś technologię do ich 
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Jeszcze kilkanaście lat temu docenialiśmy, 
jeśli fi rmy nie skupiały się tylko na produkcji 
towarów czy oferowaniu konsumentom usług, 
ale również wykorzystywały swoje wpływy, aby 
pomagać lokalnym społecznościom czy dbać 
o środowisko. Współcześnie takie zaangażowa-
nie przestaje być dobrą wolą przedsiębiorstw. 
Odpowiedzialnej postawy wymagają i konsu-
menci i otoczenie, w którym fi rma działa. I nie 
dotyczy to wyłącznie dużych organizacji, ale 
również mniejszych podmiotów.

Najbardziej znanym terminem jest społecz-
na odpowiedzialność biznesu: corporate social 
responsibility, w skrócie: CSR. Lepiej jednak 
rozwijać go jako corporate sustainability & re-
sponsibility, czyli biznes zrównoważony i odpo-
wiedzialny i tak będę do niego podchodzić w tym 
artykule. Według normy PN-ISO 26000 CSR 
to odpowiedzialność organizacji za skutki jej 
decyzji oraz wpływ działań na społeczeństwo 
i środowisko realizowana poprzez transparentne 
i etyczne zachowanie. Takie podejście do pro-
wadzenia biznesu przyczynia się do zrównowa-
żonego rozwoju, pozytywnie wpływa na zdrowie 
i dobrobyt społeczeństwa, uwzględnia oczeki-
wania interesariuszy oraz jest zgodne obowią-
zującym prawem międzynarodowymi i normami 
postępowania. Co ważne, nie mówimy tu o dzia-
łaniach prowadzonych ad hoc: dotyczą one ca-
łej organizacji i są praktykowane w obrębie jej 
całej strefy wpływów. Odpowiedzialne fi rmy 
muszą te wpływy zidentyfi kować i uwzględniać 
w swoim funkcjonowaniu. Organizacje powinny 
dążyć do minimalizowania negatywnego wpły-
wu, a jeśli to niemożliwe, do jego kompensacji. 

Obszarów, których dotyczy CSR jest wiele: 
odpowiedzialność może się przejawiać w rela-
cjach z pracownikami, przestrzeganiu praw czło-
wieka, uczciwych praktykach rynkowych czy do-
tyczących ładu organizacyjnego, zaangażowania 
społecznego, dbałości o konsumentów i w koń-
cu: o środowisko. Kluczowy termin, bez którego 
zrozumienia nie da się obecnie myśleć o odpo-
wiedzialności biznesu, to zrównoważony rozwój, 
który zapewnia zaspokojenie potrzeb obecnych 
pokoleń, nie przekreślając możliwości zaspokoje-
nia potrzeb pokoleń następnych. W takim podej-
ściu bierzemy pod uwagę ograniczoną zdolność 
środowiska do zaspokojenia ludzkich potrzeb, 

ale też zakładamy zupełnie nowy sposób myśle-
nia o wzroście ekonomicznym. Zgodnie z tym 
pojęciem, ubóstwo nie jest nieuchronne, a spra-
wiedliwy dostęp do zasobów jest niezbędny. 
Zrównoważony rozwój jest punktem wyjścia do 
stworzenia Europejskiego Zielonego Ładu -  stra-
tegii rozwoju Unii Europejskiej, a także opraco-
wywania strategii biznesowych świadomych fi rm. 

Drogowskazem w prowadzeniu odpowie-
dzialnego biznesu są Cele Zrównoważonego 
Rozwoju ONZ na lata 2015-2030, przyjęte przez 
193 państw członkowskich. To 17 celów, które 
powinny być osiągnięte przez ludzkość do 2030 
roku. Dotyczą m.in. eliminacji ubóstwa, głodu, 
przeciwdziałania zmianom klimatu, ochrony eko-
systemów lądowych i morskich, zapewnienia 
zdrowia i dobrobytu, edukacji wysokiej jakości, 
równości. Cele obejmują także dostęp do zaso-
bów, takich jak woda. Do Celów ONZ odwołują 
się rządy państw, ale także fi rmy. Uwzględniają 
je w swoich strategiach biznesowych i wykorzy-
stując swoją sferę wpływów, podejmują dzia-
łania przybliżające globalne osiągnięcie celów. 

Na działania fi rm obecnie wpływają rów-
nież regulacje unijne oraz wymogi dotyczące 
przedsiębiorstw i instytucji fi nansujących. To, 
czy fi rmy prowadzą swoją działalność bizneso-
wą w odpowiedzialny sposób, śledzą inwesto-
rzy, banki i agencje ratingowe. Na ich decyzje 
(np. dotycząca kredytowania) mają również 
wpływ wyniki niefi nansowe związane z postępo-
waniem fi rmy wobec interesariuszy wewnętrz-
nych i zewnętrznych.  Dlatego też ucząc się 
o odpowiedzialnym biznesie warto poznać jesz-
cze jeden skrót, którym posługuje się rynek 
fi nansowy i kapitałowy. To ESG czyli - kwe-
stie środowiskowe (Environmental), społeczne 
(Social) i ładu korporacyjnego (Governance). 

Zarządzanie odpowiedzialnością przed-
siębiorstwa pozwala fi rmom na osiągnię-
cie długofalowych korzyści. Kluczowe jest 
przy tym połączenie strategii CSR/ESG ze 
strategią biznesową oraz ustalenie celów 
strategicznych, aby ocenić efekty działań.

dr Marta Godlewska-Goska
Menedżerka ds. doradztwa CSR, ESG i zrówno-
ważonego biznesu w fi rmie CSRinfo, specjalizu-
jącej się w usługach edukacyjnych i doradczych 
w zakresie ESG i CSR.

wykorzystania jest  podtrzy-
maniem istniejącego systemu. 
Jest to niezgodne z hierarchią 
postępowania z odpadami 
gdzie składowanie to ostatecz-
ność. Jest to również niezgod-
ne z GOZ, bo przecież  dąży 
się do  ograniczenia składowa-
nia odpadów. Wreszcie jest to 
nielogiczne z punktu widzenia 
mieszkańca Kraśnika: budowa-
nie składowiska, które przecież 
nie pachnie ładnie, emituje CO2 
i metan, zajmuje cenną przestrzeń i stwarza za-
grożenia epidemiologiczne.

A wracając do innych źródeł energii cieplnej. 
Wykorzystanie energii geotermalnej jest możli-
we tylko w niektórych częściach Polski i jest nie-
zwykle kosztowne. A jakoś nie wyobrażam so-
bie pompy ciepła na każdym balkonie, co więcej 
zasilanej prądem, który w większości pochodzi 
z węgla. Oczywiście zawsze padnie argument, że 
można zasilić z OZE, ale w nocy słońce nie świe-
ci, wiatr nie zawsze wieje, a magazyny energii to 
niesamowicie wysokie koszty i wciąż raczkująca 
technologia.

A co z przyszłością ciepłownictwa? Nie 
boi się Pan, że za kilka lat nikt nie będzie 
chciał kupić produkowanego przez Was 
ciepła?

Nawet obecnie, czego może nie wie cytowa-
ny ekspert brukselskiej organizacji, ciepło sys-
temowe jest najbardziej ekologicznym źródłem 
ciepła w Polsce. Jego dalszy rozwój jest realnym 
sposobem walki o czyste powietrze. Ja obawiam 
się  czegoś innego. Otóż opóźniając wdrożenie 
rozwiązań opartych na tańszym paliwie takim jak 
pre-RDF doprowadzimy do sytuacji, że produko-
wane przez nas ciepło będzie znacznie droższe, 
co naprawdę boleśnie odczują jego odbiorcy.  
Szukajmy bezpiecznych środowiskowo i ekono-
micznie alternatyw dla węgla do produkcji cie-
pła systemowego.  Przekonywanie do tego,  że 
każdy z mieszkańców Kraśnika powinien z niego 
zrezygnować i usamodzielnić się energetycznie 
wytwarzając prąd z OZE, a ciepło z pomp ciepła 
nie jest rozsądne. Na pewno oznaczałoby wydat-
ki po kilkadziesiąt tysięcy zł dla każdego gospo-
darstwa domowego.

Pomimo tego, że prezentowane wizje przy-
szłości są widowiskowe, staramy się twardo 

stąpać po ziemi i proponujemy konkretne roz-
wiązania, które rozwiążą nasze problemy w naj-
bliższych latach. Nie widzę powodu, żebyśmy tu 
w Kraśniku rezygnowali z doświadczeń innych 
bogatszych krajów w imię eksperymentów i to 
bardzo kosztownych. 

Czy Pan jako doświadczony energetyk 
nie ma żadnych obaw związanych z tą nową 
technologią?

Po pierwsze to nie jest nowa technologia. Ona 
jest tylko nowa dla nas, ale na świecie używa-
na  i doskonalona jest od dziesięcioleci. Tylko 
w Europie działa ponad 500 takich instalacji. 
Jako energetyk wiem, że musimy jak najszyb-
ciej zrezygnować z węgla i zastąpić go lepszą dla  
ludzi i środowiska technologią. Jednym z takich 
rozwiązań jest Zakład Odzysku Energii. 

Veolia ma bardzo duże doświadczenie w tej 
dziedzinie. Zarządzamy ponad 60 takimi insta-
lacjami na całym świecie i przetwarzamy  ok. 10 
mln ton odpadów rocznie, czyli prawie tyle ile 
ich powstaje w ciągu roku w Polsce. Osobiście 
miałem okazje zobaczyć takie zakłady w wielu 
krajach. Ostatnio np. odwiedzaliśmy instalacje 
w Norwegii i Szwecji. 

Moje biuro znajduje się w budynku ciepłow-
ni w Kraśniku, sąsiadując bezpośrednio z miej-
scem planowanej inwestycji. Jestem pewien, 
że nie stanowi to dla mnie żadnego ryzyka. 
A jako mieszkaniec Kraśnika chcę mieć  poczu-
cie, że przyłożyłem się do powstania inwestycji 
dobrej dla środowiska, naszego miasta i moich 
sąsiadów. 
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Odpowiedzialny biznes
DR MARTA GODLEWSKA-GOSKA
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Od nowego roku w Kraśniku wzrosła 
opłata za odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów z 17 zł do 23 zł za osobę miesięcznie. 
Dlaczego śmieci drożeją? 

 Przede wszystkim, wytwarzamy coraz więcej 
odpadów.  Na przestrzeni ostatnich 15 lat ilość 
produkowanych w Polsce śmieci wzrosła o około 
40 proc. i będzie rosła dalej. Z danych za 2020 r., 
przedstawionych na ostatniej sesji Rady Miasta 
wynika, że średnio jeden mieszkaniec Kraśnika 
produkuje rocznie 401 kg odpadów. To więcej niż 
średnia wojewódzka, która jest na poziomie 234 
kg na osobę na rok i średnia krajowa, która na 
jednego mieszkańca w 2020 r. wyniosła 342 kg 
zebranych odpadów komunalnych. To jednak nic 
w porównaniu ze średnią europejską, która wy-
nosi ponad 500 kg na osobę.

Rosną także koszty selektywnej zbiórki od-
padów. Już mało kto pamięta, że pierwsze duże 
podwyżki zaczęły się dziewięć lat temu, kiedy 
gminy przejęły obowiązek gospodarki odpadami 
i rozdzielono odbiór odpadów na segregowane 
i niesegregowane.  Wcześniej nie ponosiliśmy 
faktycznych kosztów zagospodarowania odpa-
dów. Rośnie też nasza świadomość ekologiczna.  
Staramy się odzyskać z odpadów jak najwięcej 
albo surowców, albo energii, a jak najmniej skła-
dować na wysypiskach jako bagaż dla przyszłych 
pokoleń. 

Czy chce Pan powiedzieć, że ekologia 
musi nas więcej kosztować?

I tak i nie.  Rosną koszty odbioru i zagospoda-
rowania odpadów, z ale też brakuje nam  pełne-
go wykorzystania potencjału, jakie odpady mają. 
Potrzebujemy dalszego wzrostu poziomu recy-
klingu i świadomości społecznej jak selektywnie 
zbierać odpady. Jednocześnie  potrzebujemy  za-
kładów odzysku energii, które są istotnym ele-
mentem gospodarki odpadowej wielu  krajów 
europejskich. Dobry system recyklingu i wyko-
rzystanie odpadów kalorycznych do produkcji 

ciepła i energii elektrycznej pozwala wykorzystać 
maksymalnie ich potencjał z korzyścią dla środo-
wiska i naszych portfeli. 

Produkujemy coraz więcej śmieci, ale 
czy nie jest tak, że równocześnie coraz 
więcej odpadów segregujemy i poddajemy 
recyklingowi?

  Tylko wysoka jakość i intensywna selektyw-
na zbiórka pozwala na dalsze zagospodarowanie 
odpadów w procesach recyclingu. Niestety, realia 
są takie, że wciąż nie potrafimy ich dobrze sorto-
wać w domach. W 2020 roku w naszym kraju re-
cyklingowi poddano zaledwie  26,7 proc. wszyst-
kich zebranych odpadów.

Dlaczego tak mało odpadów poddajemy 
recyklingowi?

W dużej mierze to kwestia edukacji ekolo-
gicznej. Jeśli, zamiast do żółtego worka, butelkę 
PET wrzucimy do czarnego pojemnika na odpady 
zmieszane, to plastik nie tylko chłonie to co się 
tam znajduje, ale jest też tym oblepiony. Takiego 
brudnego plastiku PET nikt nie chce przyjąć. 
Dzisiaj, w skali kraju, z 13 mln ton odpadów uda-
je się wybrać tylko 220 tys. ton PET, czyli 1,5 
proc. To samo jest z papierem - brudnej, śmier-
dzącej i mokrej makulatury nie przyjmie żaden 
recykler. Odpady muszą być czyste – tylko wtedy 
nabierają wartości i łatwiej jest znaleźć nabywcę 
takiego surowca wtórnego.

Ale to co wkładamy do tzw. żółtego wor-
ka jest odzyskiwane?

Dziś z żółtego worka udaje się przetworzyć 
ok. 60 proc. jego zawartości. Wiele opakowań - 
np. po wędlinach i serach, nie można ponownie 
przetworzyć z uwagi na ich złożony, wielomate-
riałowy skład. Tego typu odpady powstające po 
sortowaniu, które nie nadają się do recyklin-
gu nazywamy pre-RDF. Ich trwałe składowanie 
jest zabronione, bo jest to frakcja łatwopalna. 
W Polsce w ciągu roku wytwarza się ok. 4,2 mln 
ton pre-RDF, a wydajność działających instalacji 

Budując Zakład Odzysku 
Energii mamy szansę 
na stabilizację cen za odpady
Wywiad z Wojciechem Wojtaszkiem, 
prezesem zarządu Ekoland Sp. z o.o.
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i cementowni pozwala na przetworzenie jedynie 
mniej niż 2 mln ton. Tak duża nadpodaż pre-R-
DF powoduje że rynkiem rządzi cena, przez co 
stawki za zagospodarowanie tej części odpadów 
dochodzą nawet do 700-1000 zł za tonę. A to 
znowu oznacza koszty, które płacą mieszkańcy. 

Z danych GUS wynika, że procesom re-
cyklingu poddajemy jedynie około 1/4 ze-
branych odpadów komunalnych. A co dzieje 
się z resztą?

Prawie 40% zebranych w 2020 roku odpadów 
zostało unieszkodliwionych w najgorszy sposób 
czyli poprzez składowanie na wysypiskach.  Taka 
tradycyjna metoda oraz kompostowanie odpa-
dów jest znaczącym źródłem emisji gazów, takich 
jak metan , dwutlenek węgla CO2  oraz tlen, azot 
i inne domieszki. Przyczynia się do zwiększania 
efektu cieplarnianego, przede wszystkim przez 
jego najistotniejszy składnik – metan. Emisja 1 
tony metanu odpowiada emisji 21 ton dwutlenku 
węgla.  Dlatego musimy nie tylko zwiększyć po-
ziom recyklingu śmieci, ale zgodnie z wymoga-
mi unijnymi, także zredukować liczbę odpadów, 
które trafiają na składowiska do maksymalnie 10 
proc. do 2030 r.

Czy to jest w ogóle realne?
Moim zdaniem, mimo wszystko, jest możli-

we. Niezbędna jest zarówno zmiana nawyków, 
by jak najmniej zużywać materiałów, produk-
tów i paliw i zarazem jak najmniej wyrzucać, jak 
i wsparcie systemu poprzez rozsądne inwestycje 
odpadowe, aby śmieci już powstałe wykorzysty-
wać jako surowce lub źródła energii. Za przykład 
mogą tu posłużyć kraje skandynawskie takie jak 
Szwecja, Finlandia czy Norwegia, w których tyl-
ko od 1 do 4 proc. odpadów jest składowanych, 
natomiast poziom recyklingu wynosi blisko poło-
wę. Kraje te są jednocześnie liderami w zakresie 
termicznego przekształcania odpadów, spalają 
nawet do 60 proc. odpadów komunalnych. Tuż 
za nimi plasuje się Dania, Szwajcaria,, Holandia  
i  Belgia . Państwa te nie muszą kupować wę-
gla. Wykorzystując własne odpady dla produkcji 
energii elektrycznej i ciepła rozwiązują problem 
zagospodarowania odpadów bez zagrożenia dla 
recyklingu i środowiska. Zakłady Odzysku Energii 
za sprawą nowoczesnych i zaawansowanych sys-
temów oczyszczania spalin oraz wysokiej tempe-
ratury spalania (min. 850oC), są praktycznie bez 
emisyjne.

Czyli Pana zdaniem nie ma innej drogi na 
zagospodarowanie tych odpadów?

W przypadku odpadów nie nadających się do 
powtórnego spożytkowania czy recyklingu, czyli 
frakcji pre-RDF, my również powinniśmy posta-
wić na jej energetyczne wykorzystanie w zakła-
dach odzysku energii jako paliwa. Szacuje się, 
że dla domknięcia systemu gospodarki odpadami 
w Polsce, roczna wydajność spalarni powinna być 
dość szybko zwiększona przynajmniej o około 2 
mln ton. Brak możliwości wykorzystania frak-
cji palnej jest z jednej strony marnotrawstwem 
źródła energii mogącego zaspokoić nawet do 10 
proc.  zapotrzebowania na ciepło sieciowe, a jed-
nocześnie przyczyną wzrostu opłat ponoszonych 
przez mieszkańców. Dzisiaj w należącym do 
Ekoland Zakładzie Zagospodarowania Odpadów 
Komunalnych (ZZOK) w Kraśniku powstaje rocz-
nie 8 tys. ton pre-RDF, a koszt zagospodarowa-
nia w cementowni jest bardzo wysoki.  Odpady, 
które mogłyby zostać wykorzystane do produkcji 
ciepła na potrzeby mieszkańców Kraśnika oraz 
energii elektrycznej teraz są jedynie poważnym 
obciążeniem finansowym  dla nas wszystkich. 

A czy jest w ogóle szansa, żeby płacić za 
śmieci mniej?

Nie, taniej już było i taniej nie będzie. Śmieci 
będą coraz droższe, i prędzej czy później, cze-
kają nas niestety, kolejne skokowe podwyżki, 
bo ilość odpadów rośnie. Natomiast jest szansa, 
żeby przy dobrze zaprojektowanym systemie go-
spodarki odpadami  ceny nie galopowały w takim 
tempie, w jakim szybują od ostatnich dwóch czy 
trzech lat. Można tego dokonać poprawiając pro-
cent odpadów do recyklingu, czy budując zakłady 
odzysku energii. Jest to nie tylko wyzwanie dla 
nas jako konsumentów, ale przede wszystkim dla 
samorządów, które regulują sposoby gospodarki 
odpadami na swoim terenie i mogą wprowadzić 
pewne narzędzia i technologie, w wyniku których 
ustabilizują poziom cen na kolejne lata.

Dlatego zależy nam, aby w Kraśniku jak naj-
szybciej powstał zakład odzysku energii z odpa-
dów pre-RDF, który będąc jednocześnie gwaran-
cją zapewnienia potrzeb mieszkańców w zakresie 
niezbędnych dostaw ciepłej wody i ciepła sie-
ciowego, pozwoli lokalnej społeczności usamo-
dzielnić się w zakresie gospodarki odpadowej 
oraz uzyskać gwarancję stabilności cen odbioru 
odpadów.
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Bezpieczna inwestycja
Stabilizacja cen

za ciepło i odpady 

Pytania i odpowiedzi

Czy Zakład Odzysku Energii w Kraśniku
będzie bezpieczny dla środowiska? Tak
Badania potwierdzają, że w porównaniu do obecnie funkcjonujących w Polsce 
instalacji ciepła systemowego zakłady odzysku energii są mniej emisyjne. 
Przepisy nakładają na organy kontrolne obowiązek stałego monitoringu emisji
z instalacji tego typu. Nie prowadzi się go w przypadku instalacji węglowych.

Czy spalanie odpadów jest obojętne
dla środowiska? Tak
Zakłady termicznego przekształcania odpadów należą do jednych
z najmniej emisyjnych. Kluczem jest odpowiednia temperatura spalania
(ok. 1000°C) i stosowanie filtrów, które praktycznie do zera eliminują
emisję z instalacji. Takiego efektu nie da się osiągnąć w warunkach
domowych, bo temperatura spalania w domowym piecu to maks. 400°C.

Chcesz dowiedzieć się więcej? www.ekoenergia.krasnik.pl
Masz pytanie? kontakt@ekoenergia.krasnik.pl
Nasz profil na Facebooku facebook.com/EkoenergiaKrasnik

Czy Zakład Odzysku Energii w Kraśniku będzie 
bezpieczny dla mieszkańców? Tak
Obecnie na całym świecie funkcjonuje ok. 2 tysięcy zakładów odzysku energii
z odpadów, w tym ponad 500 w Europie. Te zakłady często znajdują się
w centrach miast lub w miejscach sąsiadujących z terenami rolniczymi
bądź podlegającymi ochronie przyrodniczej. Wiele z tych miast jest chętnie
odwiedzanych przez turystów a niektóre, jak Sztokholm czy Wiedeń,
otrzymały tytuł „Zielonych Miast” Europy. 

Czy budowa Zakładu Odzysku Energii w Kraśniku
będzie korzystną inwestycją dla mieszkańców? Tak
Zakład Odzysku Energii pozwoli na stabilizację cen ciepła. „Szyta na miarę”
instalacja, dostosowana do lokalnych potrzeb pozwoli zmniejszyć koszt
gospodarki odpadami dla budżetu Kraśnika i zapewnić trwałe rozwiązanie
problemu lokalnego zagospodarowania odpadów. 

Bezpieczna inwestycja
Stabilizacja cen

za ciepło i odpady 
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Badania potwierdzają, że w porównaniu do obecnie funkcjonujących w Polsce 
instalacji ciepła systemowego zakłady odzysku energii są mniej emisyjne. 
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Czy spalanie odpadów jest obojętne
dla środowiska? Tak
Zakłady termicznego przekształcania odpadów należą do jednych
z najmniej emisyjnych. Kluczem jest odpowiednia temperatura spalania
(ok. 1000°C) i stosowanie filtrów, które praktycznie do zera eliminują
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Czy Zakład Odzysku Energii w Kraśniku będzie 
bezpieczny dla mieszkańców? Tak
Obecnie na całym świecie funkcjonuje ok. 2 tysięcy zakładów odzysku energii
z odpadów, w tym ponad 500 w Europie. Te zakłady często znajdują się
w centrach miast lub w miejscach sąsiadujących z terenami rolniczymi
bądź podlegającymi ochronie przyrodniczej. Wiele z tych miast jest chętnie
odwiedzanych przez turystów a niektóre, jak Sztokholm czy Wiedeń,
otrzymały tytuł „Zielonych Miast” Europy. 

Czy budowa Zakładu Odzysku Energii w Kraśniku
będzie korzystną inwestycją dla mieszkańców? Tak
Zakład Odzysku Energii pozwoli na stabilizację cen ciepła. „Szyta na miarę”
instalacja, dostosowana do lokalnych potrzeb pozwoli zmniejszyć koszt
gospodarki odpadami dla budżetu Kraśnika i zapewnić trwałe rozwiązanie
problemu lokalnego zagospodarowania odpadów. 



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 1

8 
- 

W
IO

S
N

A
 2

02
2 EK

O
G

A
D

K
A
 N

R
 18 - W

IO
S
N

A
 2022

2524

Każdy z nas wytwarza coraz więcej odpadów. Cena za ich zagospodarowanie 
rośnie. Pomimo segregacji i rosnącego poziomu odzysku surowców, pozostaje 
około 40% odpadów, które nie mogą być poddane recyklingowi, ani przekształcone 
w inny sposób niż termicznie. 

Nasze rozwiązanie: energia z odpadów  
Zakład Odzysku Energii (ZOE) to dobre rozwiązanie dla Kraśnika.
Pozwoli na zagospodarowanie pre-RDF z wytwarzanych lokalnie
odpadów komunalnych. 

Bezpieczna i efektywna technologia
oparta o termiczne przekształcanie pre-RDF   
Pre-RDF to kaloryczna frakcja odpadów komunalnych, która zgodnie z prawem 
musi być poddawana przekształceniu termicznemu. W nowoczesnych
zakładach odzysku energii zastępuje węgiel i jest wykorzystywana
do produkcji ciepła i energii elektrycznej. 

W Europie funkcjonuje ponad 500 zakładów odzysku energii z odpadów.
Ciągły rozwój technologii i restrykcyjne normy powodują, że instalacje
dopuszczane do użytku są w pełni bezpieczne dla środowiska. 

7,5 MW
ciepła 
 

1,5 MW
energii elektrycznej
 

powstanie:
 

Dzięki ZOE

Korzyści środowiskowe

Uruchomienie Zakładu Odzysku Energii pozwoli ograniczyć 
roczne zużycie węgla w mieście o 6 tys. ton.

Nowy zakład zaspokoi w około 40% zapotrzebowania na ciepło.
W sezonie grzewczym ograniczy pracę bloków węglowych,
a latem całkowicie je zastąpi.

Emisyjność zakładów odzysku energii jest kilkukrotnie niższa
od instalacji opalanych węglem, porównywalna do emisji
z instalacji gazowych.

Obowiązujące restrykcyjne przepisy i normy gwarantują, 
że zakłady odzysku energii mają bardzo ograniczony
wpływ na środowisko.









Korzyści ekonomiczne

Możliwość wykorzystania wysokokalorycznej części
odpadów komunalnych do produkcji ciepła to duża
oszczędność dla Kraśnika.

Lokalny zakład odzysku energii to szansa
na stabilizację cen ciepła. 

Wykorzystanie wytwarzanych lokalnie odpadów do produkcji 
ciepła i energii pozwoli na stabilizację cen usług w zakresie 
lokalnego systemu gospodarowania odpadami.
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oszczędność dla Kraśnika.

Lokalny zakład odzysku energii to szansa
na stabilizację cen ciepła. 

Wykorzystanie wytwarzanych lokalnie odpadów do produkcji 
ciepła i energii pozwoli na stabilizację cen usług w zakresie 
lokalnego systemu gospodarowania odpadami.







Dlaczego Zakład
Odzysku Energii
w Kraśniku?

Czystsze środowisko
oraz stabilizacja cen
za ciepło i odpady
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Porządkowanie pojęć.
Zacznijmy od pojęcia terroryzmu. Towa-

rzyszące ludziom od wieków zjawisko doczeka-
ło się przeszło stu definicji, co z jednej strony 
świadczy o jego wielowymiarowości, z drugiej 
o kontekście politycznym uniemożliwiającym 
w tym względzie dojście do konsensusu (w myśl 
powiedzenia „Człowiek będący dla jednych terro-
rystą, dla innych jest bojownikiem o wolność”). 
Najszersza definicja terroryzmu to stosowa-
nie przemocy, gwałtu, okrucieństwa w celu za-
straszania jakiejś społeczności lub wymuszania 
określonych działań dla realizacji politycznych, 

społecznych, religijnych, ideowych lub osobi-
stych celów. 

Czym jest ekoterroryzm? Tu również nie 
mamy jednej definicji, choć w mediach najczę-
ściej przywołuje się tę, użytą w 2002r. przez 
szefa Sekcji ds. Terroryzmu Wewnętrznego FBI 
Jamesa F. Jarboe’a przed komisją Kongresu: 
„użycie lub grożenie użyciem przemocy o cha-
rakterze przestępczym przeciwko ludziom lub 
własności przez zorientowaną na środowisko 
naturalne grupę dla celów ekologiczno-politycz-
nych, lub skierowane do innych odbiorców, czę-
sto symbolicznej natury.” Podobna w swej treści 

manowce ekologii
Ekoterroryzm. Semantyczne nadużycie? Stygmat, w zaciekłych 

sporach toczonych między wielkimi korporacjami a ekologami? 

A może realne zagrożenie, paradoksalnie najmocniej uderzające 

w wysiłki prawdziwych obrońców przyrody?

ADAM PRZYSTUPA

EKOTERRORYZM

jest definicja zaproponowana na gruncie polskiej 
kryminologii przez dr. P. Chlebowicza, wedle któ-
rej „ekoterroryzm można określić jako nielegal-
ne użycie przemocy lub groźby jej użycia wobec 
osób lub mienia w celu wywarcia nacisku na pod-
mioty publiczne lub prywatne w sferze działań 
podejmowanych przez wymienione podmioty od-
noszące się do środowiska naturalnego.” 

Jej autor zwraca też uwagę na konieczność 
rozróżnienia między ekoterroryzmem a terro-
ryzmem ekologicznym rozumianym jako wpro-
wadzenie do środowiska substancji zagrażającej 
zdrowiu ludzi lub zwierząt albo środowisku na-
turalnemu, jeśli zachowanie to ma związek z in-
nymi działaniami, których celem jest poważne 
zakłócenie porządku publicznego poprzez zastra-
szenie lub terror. Za przykład terroryzmu eko-
logicznego uznaje się działania wojsk Saddama 
Husajna podczas wojny w Iraku polegające m.in. 
na uszkodzeniu lub zniszczeniu 1164 szybów 
naftowych w Kuwejcie, co spowodowało uwol-
nienie do środowiska 60 mln baryłek ropy, które 
utworzyły blisko 300 rozlewisk o powierzchni 49 
km2. W niektórych opracowaniach, za terroryzm 
ekologiczny uważane jest również użycie broni 
biologicznej. 

Wróćmy jednak to ekoterroryzmu, który jest 
określany jako terroryzm o ograniczonym polu 
konfliktu tzw. one-issue terrorism. Przyjmuje 
się, że jego cele mają zazwyczaj charakter lo-
kalny, pozbawiony szerszego kontekstu między-
narodowego. Jednocześnie ze wzg. na założenia 
ideowe jest on klasyfikowany jako terroryzm 
millenarystyczny, którego sprawcy przekonani 
są o tym, że świat współczesny jest krańcowo 
zły, ludzkości zaś grozi kataklizm. To twierdze-
nie wielu wydać się może dużym uproszczeniem 
zrównującym ekoterroryzm z działaniami ter-
rorystycznymi sekt religijnych, wynika wszakże 
z analizy ideowych inspiracji takich działań, czy 
też używanej argumentacji, za którą kryć mogą 
się zgoła inne motywacje. Stąd również obecne 
w literaturze pojęcie ekoterroryzmu instrumen-
talnego (szantażu ekologicznego), gdzie działa-
nie terrorysty nie ma żadnego związku z reali-
zacją idei ekologicznych. Należy również zwrócić 
uwagę, iż w czasach, gdy szeroko pojęta ekolo-
gia ma nie tylko wymiar środowiskowy, ale jest 
realnym narzędziem budowy przewag konku-
rencyjnych w stosunkach ekonomicznych i mię-
dzynarodowych, ekoterroryzm w szczególnych 

przypadkach może ewoluować z wymiaru ide-
owego w kierunku działań inspirowanych. 

Podglebie kulturowe.
W sytuacji, kiedy kwestie ochrony środowiska 

i zmian klimatu stały się przedmiotem debaty pu-
blicznej, a nawet sporu, jest oczywistym, iż poja-
wią się postawy skrajne sięgające w imię ochrony 
biosfery po przemoc czy akty kryminalne przeciw 
prawu własności. Sytuują się one w dwóch nur-
tach: obrońców środowiska naturalnego (ugru-
powania prośrodowiskowe, enwironmentaliści) 
i obrońców praw zwierząt (animaliści).

Dużym uproszczeniem byłoby twierdzić, iż są 
one jedynie efektem rozczarowania z efektów 
działań możliwych do osiągnięcia w ramach pra-
wa. Radykalne ruchy zainspirowane kontrkultu-
rą lat 60-tych XX stulecia zbudowały swój obraz 
świata w oparciu o wiarę, iż kapitalizm, techno-
logia, społeczeństwo patriarchalne i cywilizacja 
oparta na tradycja judeo-chrześcijańska są od-
powiedzialne za niszczenie przyrody.

Na takim podglebiu w 1973r. wyrosła tzw. 
głęboka ekologia. Termin ów ukuł norweski filo-
zof Arne Næss, deprecjonując w istocie wysiłki 
głównego nurtu (tzw. płytkiej ekologii) kładącego 
nacisk na walkę ze skażeniem środowiska oraz 
wyczerpywaniem zasobów naturalnych w celu 
utrzymania zdrowia i dostatku ludzi w krajach 
rozwiniętych. Næss wzywał do odrzucenia an-
tropocentrycznego modelu świata i uznania, że 
ludzie nie są osią życia na Ziemi, lecz jedynie jej 
częścią oraz, iż wszystkie żywe stworzenia mają 
„równe prawo by żyć i się rozwijać.”  W zamian 
zaproponowano biocentryczną równość wszyst-
kich gatunków oraz projekcję trwania nowych 
samoświadomych społeczności w bezklasowych, 
zdecentralizowanych, autonomicznych wspólno-
tach nieingerujących w przyrodę i wykorzystują-
cych odnawialne źródła energii. 

Rezygnacja z antropocentrycznego modelu 
pojmowania świata z czasem przywiodła część 
„głębokich ekologów” do radykalizacji poglądów. 
W opublikowanym w 1987r. artykule Christopher 
Manes zauważał, iż jedynym sposobem odrodze-
nia przyrody jest odbudowa społeczeństwa zbie-
racko-łowieckiego, co z kolei wymaga obniżenia 
liczby ludności do 20 % poziomu obecnego. Nie 
był w swych poglądach odosobniony. Zasłużony 
skądinąd dla ochrony pierwotnych fińskich lasów 
przyrodnik Pentti Linkola uważał, że ludzkość nie 
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zasługuje na przetrwanie kosztem biosfery i gdy-
by miał taką możliwość nie zawahałby się przed 
naciśnięciem przycisku, który spowodowałby 
śmierć milionów ludzi. 

Radykalna w swych założeniach głęboka eko-
logia bywa jednak krytykowana nie tylko, jak 
można by sądzić, z pozycji konserwatywnych, 
ale również z punktu widzenia ekofeminizmu, 
jako idea ignorująca „główne przyczyny uciśnie-
nia natury” oraz „błędnie zakładająca, że Ziemia 
może zostać ocalona bez podważenia struktur 
patriarchalnych”. Wedle Françoise d’Eaubonne, 
prekursorki ekofeminizmu, ucisk kobiet i natury 
wywodzą się bowiem z tego samego patriarchal-
nego impulsu. Jako antyhumanistyczną krytyku-
je głęboką ekologię stworzona przez anarchistę 
Murraya Bookchina tzw. ekologia społeczna, choć 
w istocie na lewicowym gruncie proponuje ona 
podobnie utopijną wizję świata jako konfede-
racji zdecentralizowanych gmin opartych o roz-
proszone źródła odnawialnej energii. Co istotne 
ekologia społeczna nie odrzuca nowoczesnych 
technologii, czym odróżnia się od dwóch innych 
radykalnych idei ekologicznych – neo-luddyzmu 
i anarcho-prymitywizmu. Pierwsza z nich sprze-
ciwia się używaniu jedynie tych zdobyczy na-
uki, które mają niszczący wpływ na społeczność 
i środowisko, druga odrzuca cywilizację w całości 
i skupia się na procesie osiągnięcia stanu zdzi-
czenia poprzez tzw. rewilding. To droga samo-
ograniczenia. Szlachetna jeśli posługuje się przy-
kładem, groźna jeśli przymusza do tego innych. 

Od słów do czynów.
Inspirację neo-luddyzmem i anarcho-prymi-

tywizmem zwykło się przypisywać aktom terroru 
autorstwa amerykańskiego matematyka polskie-
go pochodzenia Theodora Kaczyńskiego, który 
w latach 1978-1995 wysyłając listy pułapki do-
konał szesnastu zamachów bombowych. W ich 
wyniku zginęły trzy osoby, a wiele innych zostało 
rannych. Do schwytania i skazania na karę do-
żywotniego więzienia „Unabombera” (taki przy-
domek nadali mu śledczy) doprowadziło naj-
droższe, najdłuższe i najbardziej pracochłonne 
śledztwo w historii FBI. 

Mnożąc przedrostki „naj” należałoby napisać, 
iż przypadek Teda Kaczyńskiego to najbardziej 
skrajny i najbardziej krwawy przykład wystą-
pień obrońców przyrody. Radykalne organiza-
cje ekologiczne nie zwykły w swych działaniach 

posuwać się aż tak daleko, choć nie można za-
pominać o takich faktach jak kampania organi-
zacji Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC) 
przeciwko Huntingdon Life Sciences, (naj-
większego w Europie laboratorium badawcze-
go przeprowadzającego testy na zwierzętach) 
i współpracujących z nim podmiotom, w których 
stosowano zastraszenia, pobicia, detonacje ła-
dunków wybuchowych, podpalenia i dewastacje. 
Po mechanizm wywoływania poczucia zagroże-
nia i lęku wielokrotnie sięgała formacja Animal 
Rights Militia (ARM). W 1984r. w odwecie za 
wykorzystywanie przez firmę MARS zwierząt 
w eksperymentach nad próchnicą rozpowszech-
niła w brytyjskich mediach informację o zatruciu 
produktów firmy trucizną na szczury. Zmusiło to 
producenta słodyczy do wycofania ich ze sprze-
daży, czego skutkiem były duże straty finanso-
we. Podobne akcje powtarzano m.in. w 1990r. 
wobec firmy Cold Buster i w 2007r. wobec fir-
my Savlon. Spektakularny wymiar miał również 
atak rakietowy 18 stycznia 1982r. na francuską 
elektrownię jądrową Superphénix. Pięć strzałów 
w granatnika RPG-7 oddał aktywista ekologicz-
ny Chaim Nissim, który jak sam przyznał, broń 
pozyskał od wenezuelskiego terrorysty Ilicza 
Ramireza Sancheza „Carlosa” za pośrednictwem 
belgijskiej lewicowej organizacji terrorystycznej 
Cellules Communistes Combattantes.

Niemniej najczęściej praktykowaną formą 
działania ekologicznie motywowanych radykałów 
jest ekotaż, czyli sabotaż ekologiczny polegają-
cy m.in. na niszczeniu sprzętu, który może słu-
żyć wyrządzaniu szkód środowisku, włamaniach 
i uwalnianiu zwierząt, niszczeniu obiektów utoż-
samianych przez te organizacje z dewastacją 
przyrody. Najgłośniejsza taka akcja miała miej-
sce 18 października 1998r. w ośrodku narciar-
skim w Vail, w stanie Colorado. Członkowie grupy 
Earth Liberation Front (EFL) wzniecili serię poża-
rów, w skutek których zniszczeniu uległy czte-
ry wyciągi narciarskie, restauracja, stanowisko 
piknikowe i budynek gospodarczy o wartości po-
nad 20 mln dolarów. Znamienne, iż dokonująca 
podobnych aktów terroru motywowanych obro-
ną praw zwierząt organizacja Animal Liberation 
Front (nie mylmy jej z rodzimym Frontem 
Wyzwolenia Zwierząt odżegnującym się od sto-
sowania przemocy i tzw. akcji bezpośrednich) 
w komunikacie z 24 października 1999r. oświad-
czyła, iż: „Nie uważamy zniszczenia własności, 

rzeczy, za przemoc. Jak przemoc może być 
skierowana przeciw czemuś, co nie jest żywe?” 
Semantyczne odwracanie czy osłabianie znaczeń 
poprzez nazywanie takich czynów „uzasadnioną 
samoobroną współodczuwających” nie zmienia 
ich przestępczego charakteru. 

Faktem jest, iż większość radyklanych organi-
zacji ekologicznych w sferze ideowej odżegnuje 
się od stosowania przemocy wobec istot żywych 
(np. jedna z zasad prowadzenia akcji przez ALF 
głosi „przedsięwziąć wszystkie konieczne środki 
ostrożności przeciw krzywdzeniu jakiegokolwiek 
zwierzęcia, ludzkiego czy nieludzkiego”). Trudno 
jednak, w tym kontekście, uznać wszystkie sto-
sowane metody za przemyślane. Przytaczane tu 
już podpalenia budynków czy wbijanie w drzewa 
metalowych przedmiotów mających zahamować 
wyrąb drzew (tzw. tree spiking) niejednokrot-
nie stanowiły zagrożenie dla ludzkiego zdrowia 
i życia. 

Pożytki i straty.
Powtórzmy raz jeszcze – ekoterroryzm to 

skrajność, to manowce opatrznie pojmowanej 
troski o naturę. Ekstremizm w największym stop-
niu dotykający wedle badań dr Donalda Liddicka 
Stany Zjednoczone, Wielką Brytanię i Szwecję. 
Na liście dotkniętych nim krajów znajduje się 
również Polska, choć w naszym kraju zdarzenia, 
którym przypisywane jest miano ekoterroryzmu 
nie w pełni wyczerpuje cytowane na wstępie de-
finicje tego zjawiska. Metodą zastraszenia spo-
łeczności nie jest stosowanie lub groźba prze-
mocy. Mamy raczej do czynienia z pojawiąjącymi 
się doniesieniami o przypadkach ekologicznych 
szantaży w przypadku realizowanych inwestycji 
– najgłośniejsze, udokumentowane to te, zwią-
zane z budową centrów handlowych Arkadia 
i Złote Tarasy w Warszawie.

Studiując działania obrońców przyrody, gwoli 
sprawiedliwości, trzeba przyznać, iż stosowane 
przez nich tzw. akcje bezpośrednie, ze swej isto-
ty spektakularne, często zwracały uwagę opinii 
publicznej na przemilczane fakty czy zagadnie-
nia, na lokalne lub globalne problemy środowi-
skowe. Tak było w przypadku taktyki „żywych 
tarcz” stosowanej przez Greenpeace podczas 
protestów przeciw połowom wielorybów, polo-
waniom na foki czy składowaniu odpadów ra-
dioaktywnych i chemicznych. Były to protesty 
pokojowe, acz radyklane zważywszy, iż ta znana 

dziś na całym świecie organizacja wyodrębni-
ła się w 1970r. z szacownego, konserwatywne-
go w metodach działania stowarzyszenia Sierra 
Club. Wewnętrzna logika samonapędzającego 
się radykalizmu na fali skuteczności podejmo-
wanych działań prowadzi zwykle do sięgania po 
nowe mocniejsze środki nacisku. Stąd przypadek 
usuniętego w 1977r. z zarządu Greenpeace Paula 
Watsona, założyciela Sea Shepherd Conservation 
Society – organizacji, której specjalnością stały 
się akcje przeciw poławiaczom wielorybów pole-
gające np. na taranowaniu statków wielorybni-
czych specjalnymi jednostkami wzmocnionymi 
betonem.

Radykalizacja ruchów ekologicznych ochro-
nie przyrody przynosi więcej szkód niż korzyści. 
Doniesienia mediów informujących o akcjach 
bezpośrednich, którym towarzyszy przemoc 
(czy to skierowana wobec ludzi czy też mieniu) 
w oczywisty sposób skupią się na ich wymia-
rze kryminalnym a nie ekologicznym. Zapewne 
wbrew intencjom ich pomysłodawców. Warto 
w tym miejscu zauważyć, iż przeciwskuteczne 
bywają również działania przyciągające uwagę 
acz nieprzemyślane, by wspomnieć tylko akcję 
Greenpeace, której aktywiści w 2014r. uszkodzi-
li słynne, liczące sobie ponda 2 000 lat geoglify 
kultury Nazca umieszczając w ich sąsiedztwie 
ogromne, widziane nawet z dużej wysokości 
przesłanie w formie napisu: „Czas na zmiany. 
Przyszłość jest odnawialna”.

Podkreślmy, akty terroru niosą strach, ale 
nie zdobywają zwolenników towarzyszącym im 
ideom.  Wpływają natomiast negatywnie na wi-
zerunek całego ruch ekologicznego, szczególnie 
na tych aktywistów prawdziwie zatroskanych 
stanem środowiska, odrzucających przemoc 
i sięgających w swych działaniach po argumenty 
merytoryczne. 
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W Polsce recykling odpadów komunalnych 
w 2020 roku wyniósł ok. 27 %. Jest to jednak 
zbyt mało, aby optymistycznie myśleć o osią-
gnięciu poziomów recyklingu opakowań w 2029 
roku (69 %). Wszyscy wiemy, że dobrej jako-
ści surowce odpadowe dla recyklingu może za-
pewnić tylko skuteczna i efektywna, selektywna 
zbiórka odpadów. Oczywiście pod warunkiem, że 
odpady kierowane do pojemników nie są wymie-
szane z innymi odpadami oraz zanieczyszcze-
niami. Co zrobić, żeby w odpadach zmieszanych 
nie było butelek PET czy opakowań szklanych? 
W najbliższych latach przepisem do osiągnięcia 
celów recyklingu będzie wprowadzenie systemu 
kaucyjnego. Oparty jest on o prostą zasadę. Przy 
zakupie produktu do ceny doliczana jest określo-
na kwota kaucji, którą konsument może odzy-
skać odnosząc opróżnione opakowanie do spe-
cjalnego automatu ustawionego, np. w sklepie. 

Systemy kaucyjne w Europie.
Liczba krajów w Europie, które wprowadziły 

lub podjęły decyzję o wprowadzeniu systemu 
zbiorki opakowań po napojach w oparciu o ka-
ucję wynosi obecnie 25 m.in.: Niemcy, Dania, 
Estonia, Szwecja czy Finlandia. W 16 krajach 
system kaucyjny dotyczy jednorazowych szkla-
nych, metalowych i plastikowych opakowań, we 

wszystkich zaś system obejmuje lub obejmie co 
najmniej butelki plastikowe po napojach. Z da-
nych prasowych wynika, że obecnie z systemu 
kaucyjnego korzysta ok. 130 mln mieszkańców 
Europy. W Dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. 
w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych pro-
duktów z tworzyw sztucznych na środowisko za-
pisane są obowiązki zapewnienia selektywnego 
zbierania odpadów opakowaniowych powsta-
łych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw 
sztucznych na napoje o pojemności do 3 l wraz 
z ich zakrętkami i wieczkami na poziomie 77% 
w 2025 r., oraz 90% w 2029 r. Te surowe wymo-
gi spowodowały, że wszystkie kraje UE upatrują 
sukcesu zbierania opakowań na tych wysokich 
poziomach w systemie kaucyjnym. W zależności 
od kraju inna też jest stawka opłaty kaucyjnej. 
W Chorwacji przyjęto jedną stawkę kaucji za 
wszystkie opakowania, która wynosi 0,07 euro, 
natomiast w Niemczech wartość kaucji jest stała 
dla wszystkich opakowań jednorazowego użytku 
i wynosi 0,25 euro (dla butelek szklanych 0,08 
euro). W Finlandii przyjęta wysokość kaucji zale-
ży od rodzaju opakowania, a w przypadku opa-
kowań z tworzyw sztucznych również zależy od 
pojemności (waha się od 0,1 do 0,4 euro). 

Jak to działa u naszych sąsiadów?
Jednym z przykładów godnych naśladowania 

jest litewski system kaucyjny. Litwa jest obec-
nie w czołówce krajów o najwyższym wskaźni-
ku zwrotu i recyklingu opakowań plastikowych 
po napojach. Dzięki wprowadzonemu systemowi 
kaucyjnemu w 2016 roku do litewskiego opera-
tora systemu (USAD) trafi a 92% butelek PET, 
93% puszek oraz 85% opakowań szklanych ob-
jętych systemem. Mimo krótkiego okresu funk-
cjonowania, Litwini świetnie odnaleźli się w zasa-
dach działania systemu kaucyjnego, m.in. dzięki 
wprowadzeniu bardzo prostych zasad funkcjono-
wania. Konsument po zakupie produktu w opa-
kowaniu, które przeznaczone jest do recyklingu 
lub ponownego użytkowania, płaci opłatę ka-
ucyjną w wysokości 10 eurocentów. Po spoży-
ciu napoju pusta butelka trafi a do butelkomatu, 
który zwraca konsumentowi wpłaconą wcze-
śniej kaucję w formie vouchera wymienialnego 
w kasie sklepu na gotówkę lub pozwalającego na 
zmniejszenie kwoty zakupów. Automaty kaucyj-
ne znajdują się w każdym sklepie sprzedającym 
produkty znajdujące się w systemie, umieszczo-
ne są przy wejściach do sklepów lub na parkin-
gach. W pierwszym roku funkcjonowania system 
kaucyjny miał zgodnie z prawem osiągnąć 55% 
poziom zwrotu opakowań, a okazało się, że osią-
gnięto 74,3%. 

W ciągu pięciu lat od wprowadzenia syste-
mu zebrano 2,76 mld opakowań po napojach 
o łącznej masie 110 tys. ton. Sukces związany 
jest z bardzo dobrym przyjęciem systemu przez 
konsumentów, którzy uważają, że jest niezbędny 
do poprawienia czystości środowiska oraz zwięk-
szenia poziomu recyklingu. 

Na Słowacji do tej pory system kaucyjny 
obejmował tylko butelki szklane i zdaniem spe-
cjalistów spisał się bardzo dobrze (zwrot 100 % 
szklanych butelek objętych systemem). Obecnie 
od 1 stycznia 2022 roku rozszerzono system ka-
ucyjny na plastikowe butelki i aluminiowe puszki 
o objętości od 0,1 do 3 litrów. Kaucja jest iden-
tyczna dla wszystkich opakowań, jej wysokość 
ustalono na 15 eurocentów. System kaucyjny na 
Słowacji zorganizowany jest w prosty i czytel-
ny sposób gdzie każde opakowanie, które pod-
lega kaucji i zwrotowi oznaczone jest znakiem 
(Z) znajdującym się przy kodzie kreskowym. 
Butelkomaty przyjmują tylko puszki i butelki 
PET, które nie zostały zgniecione.

 Polski pomysł na kaucję
Polska jest jednym z ostatnich krajów, które 

będą wdrażały system kaucyjny. W ciągu ostat-
nich kilku lat wdaliśmy się w długotrwałą dysku-
sję, która spowodowała, że to co już teraz jest 
normą w innych krajach my osiągniemy dopie-
ro za kilka lat. Pod koniec stycznia tego roku 
pojawił się projekt ustawy o zmianie „Ustawy 
o gospodarce opakowaniami i odpadami opako-
waniowymi” oraz „Ustawy o odpadach”. Zgodnie 
z przedstawionym projektem zaproponowany 
system kaucyjny będzie obejmował jednorazo-
we butelki plastikowe do 3 litrów oraz butelki 
szklane wielokrotnego użytku o pojemnościach 
do 1,5 litra. Niestety w projekcie pominięto opa-
kowania aluminiowe (puszki) oraz opakowania 
jednorazowe ze szkła. Ustawa nakłada nowe 
obowiązki na podmioty wprowadzające do obro-
tu napoje w opakowaniach szklanych i z tworzyw 
sztucznych, a także na każdą jednostkę handlu 
detalicznego o powierzchni handlowej powyżej 
100 m2. Będą musiały one ustawić butelkoma-
ty zbierające opakowania objęte systemem. 
W przypadku sklepów o mniejszej powierzchni 
ich udział w systemie będzie dobrowolny. Takie 
sklepy będą zobowiązane pobrać kaucję, jed-
nak ze względu na swoją powierzchnię nie będą 
obowiązane do odbierania pustych opakowań od 
konsumentów. Wszystkie jednostki handlowe 
będą natomiast obowiązane do pobierania ka-
ucji. Jaka będzie wysokość kaucji tego jeszcze 
nie wiemy, kto będzie odpowiedzialny za funk-
cjonowanie systemu również nie dowiemy się 
z projektu ustawy. Niektórzy eksperci wskazują, 
że wysokość kaucji w Polsce powinna wynosić 
ok. 50 groszy za opakowanie (wartość zbliżona 
do wysokości kaucji na Litwie).

Czy system kaucyjny zostanie wdrożony od 
1 stycznia 2023 roku (z 24-miesięcznym okre-
sem dostosowawczym)? Czas pokaże. Już kil-
ka razy przesuwano terminy to i ten może nie 
być ostatecznym. Obym się mylił, bo już dosyć 
mam patrzenia na pływające butelki PET w rze-
kach i zalegające opakowania szklane w lasach. 
Wierzę też, że odpowiednia wysokość kaucji (im 
wyższa tym lepiej) spowoduje, że nie będą wy-
rzucane do środowiska, a akcje sprzątania tere-
nów zielonych na wiosnę będą coraz rzadsze.

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

KAUCJA

EKOTEMATY  DR ADAM LESIUK

Recepta na większy recykling
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Każda pora roku jest odpowiednia by 
przejrzeć zawartość naszej szafy. Pod 

wpływem mody, czekolady (która zwykła pod-
stępnie zwężać naszą garderobę) lub jeszcze 
innych impulsów podejmujemy decyzje związa-
ne z zakupem nowych ubrań oraz pozbyciem się 
tych, z którymi nam nie po drodze. Jaki jest los 
tych ostatnich? Kiedy piszę te słowa, wiele z nich 
w odruchu serca jest kierowane w celu pomo-
cy uchodźcom z objętej wojną Ukrainy. W czasie 
pokoju zwykliśmy darować, zwłaszcza te dziecię-
ce, komuś z grona znajomych czy rodziny. Duża 
część ubrań trafi ała i wciąż trafi a do specjalnie 
oznaczonych pojemników w ramach zbiórek or-
ganizowanych przez prywatne fi rmy lub organi-
zacje charytatywne. Po wstępnym przesortowa-
niu, te o najlepszej jakości trafi ają do polskich 
second handów, gorsze są przeznaczane na eks-
port na rynki rozwijające się, głównie afrykańskie 
i w Azji Środkowej; te najbardziej zniszczone są 
wykorzystywane w produkcji paliwa alterna-
tywnego RDF – bezpiecznego dla środowiska 
źródła energii, zamiennika węgla, współspala-
nego w przemyśle cementowymi i energetyce. 
Podobny los - surowców do produkcji paliwa RDF 
- czeka tekstylia, które trafi ły do pojemników na 
odpady zmieszane.

Czy istnieją efektywne metody recyklingu 
tekstyliów? To pytanie jest zasadne biorąc pod 
uwagę, iż przemysł włókienniczy i odzieżowy 
stanowi jedno z największych źródeł zagrożeń 
dla środowiska naturalnego - wedle przewidy-
wań naukowców poziom emisji CO2 przez branżę 
tekstylną zwiększy się do 2030r. o ponad 60% 
(około 2,5 mld ton rocznie) przy 50% wzroście 
zużycia słodkiej wody z 79 mln m3 w 2017r. 

Z punktu widzenia technologii odpowiedź 
oczywiście jest twierdząca. Co więcej recykling 
odzieży jest jedną z najstarszych form recy-
klingu. Jak świat długi i szeroki zbiórką zużytej 
odzieży przez wieki trudnili się ludzie zwani zwy-
kle gałganiarzami. Co lepsze odzienie poddawali 
renowacji, gorsze sprzedawali do manufaktur, 
gdzie służyły do czyszczenia maszyn, jeszcze 

innych sort sprzedawali zaś do młynów papierni-
czych. Tam bawełniane, konopne i lniane odpady 
najpierw sortowano, usuwano szwy klamry i gu-
ziki, by po cięciu na kosach i maceracji wytwo-
rzyć zeń papier szmaciany.

Dziś w przypadku odpadów tekstylnych naj-
częściej stosuje się recykling mechaniczny. 
Polega on wstępnym rozdrobnieniu odpadów 
a następnie ich zgrzebleniu (rozczesywaniu) 
w celu odzyskania włókien. W następnym eta-
pie następuje przędzenie lub formowanie i kon-
solidacja runa poprzez przeszywanie lub zgrze-
wanie. Tak wytworzone włókniny mogą być 
przeznaczone na ścierki i materiały czyszczące, 
materiały wypełniające, termo i dźwiękoizolacyj-
ne, geotekstylia, elementy tapicerki i tekstyliów 
samochodowych. Ku rozczarowaniu wielu, nie 
mamy więc w przypadku recyklingu tekstyliów 
możliwości wykorzystania odzyskanych włókien 
do produkcji nowych ubrań. Dzieje się tak, gdyż 
uzyskane w ten sposób włókna wtórne są krótsze 
i mają pogorszone parametry fi zyczne. 

Innym sposobem na przetworzenie odpadów 
odzieżowych jest recykling fi zyczny. Dedykowany 
dla tkanin włókien sztucznych polega na ich sor-
towaniu, a następnie obróbce termicznej i regra-
nulacji. Bardzo obiecujące wydają się metody 
chemiczne i biochemiczne np. glikoliza, hydroliza 
czy piroliza prowadzące do rozbicia złożonych po-
limerów tekstylnych na monomery surowcowe. 
Przykładem mogą być tu odpady bawełniane, 
które zostały zidentyfi kowane jako odpowiedni 
surowiec do produkcji biopaliwa etanolu celulo-
zowego o wydajności ponad 90% za pomocą hy-
drolizy enzymatycznej. 

Tymczasem, by wesprzeć, jak widać niełatwe 
zmagania z recyklingiem tekstyliów, starajmy się 
podążać za nurtem tzw. slow fashion w myśl kil-
ku prostych (co nie znaczy, że łatwych) zasad: 
„nie kupuj więcej ubrań – wybieraj ubrania do-
brej jakości”, „dbaj o swoje ubrania - powinny 
starczyć na dłużej niż sezon”, „nie pozbywaj się 
starych ubrań”, „unikaj wyprzedaży”.

EKOPORADY  ADAM PRZYSTUPA

Wietrzenie szafy
czyli sposób na tekstylia

Zapraszamy na zasadniczą cześć sezonu 2022:

WSPIERA LUBELSKI ŻUŻEL
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Znamy i przywykliśmy do tradycyjnego, na-
leży dodać w naszej strefie klimatycznej,  po-
działu na cztery pory roku: wiosna, lato, jesień 
zima, czasem wymienia się jeszcze przedwio-
śnie. Znamy daty początku kalendarzowych 

i astronomicznych pór roku, ale 
czy wiosną przyroda budzi 

się do życia dokładnie 20 
lub 21 marca? Na pew-
no nie. Jednego roku 
przebiśniegi zaczyna-
ją kwitnąć w połowie 
marca, innego mogą 
pojawiać się już w lu-
tym, a czasem rozkwi-

tają dopiero w kwiet-
niu. Do rozwoju rośliny 

potrzebują określonej tem-
peratury, np. pylenie leszczyny 

następuje, gdy średnia dzienna temperatura 
osiągnie 2-3oC, migdał trójklapowy i brzoskwinia 
zwyczajna zakwitają przy średniej dziennej tem-
peraturze powyżej 6-8oC, a grusza i jabłoń przy 
średniej dziennej temperaturze powyżej 10-
11oC. Czas pojawienia się określonego zjawiska 
w przyrodzie ożywionej, takiego jak kiełkowanie, 
kwitnienie, owocowanie czy zrzucanie liści zale-
ży od czynników klimatycznych, nie od terminu. 
I to właśnie pojawienie się liści, kwiatów, owo-
ców, czyli tzw. zjawiska fenologiczne, a nie data 
w kalendarzu pozwalają odczuwać nam zmianę 
pór roku... 

Na podstawie obserwacji zmian w przyrodzie 
w Europie Środowej wyróżnia się 8-10 tzw. fe-
nologicznych pór roku. Najczęściej przyjmuje się 
podział autorstwa niemieckiego botanika Egona 
Ihne z 1895 roku, w którym wyróżnia się 8 fe-
nologicznych pór roku: przedwiośnie, pierwio-
śnie (wczesną wiosnę), wiosnę, wczesne lato, 
lato, wczesną jesień, jesień i zimę. Przedwiośnie 
to okres budzenia się wegetacji po okresie 

spoczynku. Kwitną wtedy drzewa, krzewy i byli-
ny, które rozwijają  kwiaty zanim rozwiną liście. 
Zwiastunami tej fenologicznej pory roku jest 
pylenie leszczyny pospolitej, kwitnienie derenia 
jadalnego, topoli osiki, wierzby iwy, wiązu polne-
go, śnieżyczki przebiśniegu, przylaszczki pospo-
litej, zawilca gajowego i ziarnopłonu wiosenne-
go. Pojawiają się także pierwsze kwiaty podbiału 
pospolitego oraz knieci błotnej, znanej pod na-
zwą kaczeńcy. Wczesną wiosnę rozpoczyna kwit-
nienie drzew i krzewów, których kwiaty rozwi-
jają się razem z liśćmi. Zaczynają rozwijać się 
liście brzozy brodawkowatej, buka pospolitego, 
dębu szypułkowego i kasztanowca zwyczajnego. 
Pierwsze kwiaty otwierają porzeczki, czereśnie, 
wiśnie oraz jabłonie i grusze. Pełnię wiosny roz-
poczyna kwitnienie drzew i krzewów, u których 
kwiaty pojawiają się po rozwoju pierwszych liści. 
W tym czasie lasy liściaste zazieleniają się zupeł-
nie. Tę porę roku wyróżnia kwitnienie bzu lilaka, 
narcyzów, głogu dwuszyjkowego, żarnowca mio-
tlastego i jarzębiny pospo-
litej. Na łąkach kwitnie 
żółty jaskier ostry, 
na polach chaber 
bławatek i zaczy-
na kłosić się żyto. 
Wczesne lato roz-
poczyna się kwit-
nieniem zbóż, 
a kończy dojrze-
waniem wczesnych 
owoców. Wczesnym 
latem prócz zbóż kwit-
ną bez dziki czarny, maliny, 
winorośl, ligustr pospolity i dereń świdwa. Lato 
to czas dojrzewania owoców i początku zbioru 
zbóż. Charakteryzuje je kwitnienie lipy drobno-
listnej i szerokolistnej oraz dojrzewanie porze-
czek, malin czy bzu dzikiego czarnego. Wczesną 
jesienią dojrzewają pozostałe owoce, w tym 

WIOSNA, LATO, 
JESIEŃ, ZIMA...

DR ANNA CWENER
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chyba najbardziej 
charakterystyczne 

dla tego okresu 
– kasztanowce. 
Właściwa jesień 
to czas przygo-
towania roślin 
do zimowego 

spoczynku: czas 
ustania asymila-

cji, przebarwiania 
się i opadania liści. 

Zima jest czasem spoczyn-
ku wegetacji, okres nie ma swoich szczególnych 
pojawów fenologicznych, mimo że zimą kwitnąć 
mogą stokrotki pospolite, starce zwyczajne czy 
pochodzące z poza Europy oczary.

Rozbieżności między kalendarzowymi a feno-
logicznymi porami roku najbardziej uwidaczniają 
się na początku sezonu wegetacyjnego. I tak np. 
w Legnicy leszczyna zaczyna kwitnąć przeważnie 
około 1 marca, natomiast w Suwałkach przed-
wiośnie zaczyna się niemal miesiąc później. 
Jednak w miarę rozwoju wegetacji przestrzenne 
różnice nieco się zacierają, w Legnicy lato roz-
poczyna się pod koniec czerwca, w Suwałkach 
już nie 30 a niespełna 10 dni później. W pół-
nocno-wschodniej części naszego kraju później 
zaczyna się lato, ale za to, choć nie wiadomo czy 
to powód do radości i dumy, wcześniej można 
obserwować zjawiska zapowiadające nadejście 
jesieni i zimy. By „podróżować” między fenolo-
gicznymi porami roku niekoniecznie trzeba się 
przemieszczać na znaczne odległości, wystarczy 
zmienić wysokość nad poziomem morza. Wraz 
ze wzrostem wysokości zmienia się klimat, a co 
za tym idzie również długość okresu wegetacyj-
nego. Gradient fenologiczny wynosi  3-4 dni na 
100 m wysokości, czyli na wysokości np. 1600 m 
n.p.m. wiosna rozpocznie się około pół tygodnia 
później niż ma to miejsce 100 m niżej, na wyso-
kości 1500 m n.p.m. 

Do zilustrowania zróżnicowania danego ob-
szaru pod względem fenologii tworzy się mapy 
fenologiczne. Powstają one w oparciu o izofeny 
czyli linie łączące punkty o równoczesnym po-
jawianiu się poszczególnych zjawisk fenologicz-
nych. Mapy te dają obraz m.in. warunków kli-
matycznych czy długości okresu wegetacyjnego. 
Obserwacje pojawów fenologicznych to nie tyl-
ko ciekawostka, pozwalają one na uzupełnienie 

wiedzy o warunkach klimatycznych, zwłaszcza 
mikroklimatycznych oraz o wymaganiach sie-
dliskowych poszczególnych gatunków roślin. 
Wiedza ta ma praktyczne zastosowanie w rolnic-
twie i ogrodnictwie. Pomaga dobrać odpowiednie 
do miejsca gatunki i odmiany, tak by przynosiły 
najlepsze plony lub jak najpiękniej prezentowały 
się w ogrodach. Prosty przykład: rosnąca na łą-
kach trawa kłosówka miękka znosi duże wahania 
temperatury i sama roślina raczej jest wytrzy-
mała na zimno, jednak jej młode kwiatostany są 
wrażliwe i w zimne noce często przemarzają, bie-
leją i dalej się nie rozwijają. Zbielałe kwiatostany 
tej trawy wskazują na tzw. mrozowiska. W miej-
scach tych nie warto uprawiać roślin wrażliwych 
na przymrozki. Co więcej wiedza z zakresu feno-
logii wykorzystywana jest przy ustalaniu terminu 
siewu i zbioru oraz daje możliwość przewidywa-
nia pojawienia się szkodników upraw.   

Jako ciekawostkę można wspomnieć, że 
Polska była pierwszym krajem, gdzie prowa-
dzono obserwacje fenologiczne. W bibliotece 
Krakowskiej Akademii Umiejętności odnale-
ziono „Herbarius”, w którym znajdują się zapi-
ski z lat 1490-1527 dotyczące pory zakwitania 
i owocowania roślin uprawnych i dziko rosną-
cych w okolicach Krakowa. Sama fenologia, czyli 
nauka zajmująca się zależnościami między za-
chodzącymi rytmicznie w przyrodzie ożywionej 
zjawiskami a zmianami czynników klimatycz-
nych, zaczęła się rozwijać pod koniec XVIII w.  
Po kwestionowaniu obiektywności jej metod ba-
dawczych w XIX w. wypracowano odpowiednie 
metody i wybrano kluczowe dla poszczególnych 
pór roku zjawiska fenologiczne zachodzące nie 
tylko w świecie roślin, ale także w świecie zwie-
rząt (np. terminy przylotu i odlotu ptaków). Duży 
wkład w rozwój fenologii w Polsce miał pracujący 
w Lublinie przyrodnik i poeta Sergiusz Riabinin 
(w tym roku przypada 25 rocznica jego śmierci). 
Opracował on nowe metody umożliwiające bada-
nie sezonowych rytmów środowiska przyrodni-
czego na poziomie biocenoz i ekosystemów. Dziś 
obserwacje fenologiczne są powszechnie uzna-
wane i prowadzone nawet w ramach międzyna-
rodowych projektów badawczych, gdyż w świetle 
zmian klimatycznych obserwacje terminów poja-
wiania się zjawisk fenologicznych nabierają no-
wego znaczenia.
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Wiosna
          lato

               jesień
                     zima…

Wciąż się kręcą koła wozu
A WOŹNICA lejce trzyma!

Wiosna
          lato

               jesień
                     zima,

ale ja w zimie się nie zatrzymam,
marcowym śniegiem spłynę ku Niemu –

ku CHRYSTUSOWI 
ZMARTWYCHWSTAŁEMU!

Wiosna
          lato

               jesień
                     zima –

to tylko ziemi doczesne strony
W Tajemnej Księdze „Byt nieskończony”

    S. Riabinin

Sergiusz Riabinin urodził się 25 grudnia 
1918 roku w Mariupolu na Ukrainie, gdzie schro-
nili się jego rodzice w czasie rewolucji 1917 roku. 
Do rodzinnego domu przy ulicy Złotej 3 w Lublinie 
powrócili w 1920 roku. W 1936 roku Sergiusz 
Riabinin ukończył Gimnazjum im. Stefana 
Batorego w Lublinie i rozpoczął studia na Wydziale 
Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu 
Jana Kazimierza we Lwowie. W czasie okupa-
cji pracował jako asystent w Stacji Ochrony 
Roślin przy Lubelskiej Izbie Rolniczej. W 1944 
roku ponownie podjął studnia na organizują-
cym się Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Jednocześnie pracował jako młod-
szy asystent w Zakładzie Zoologii Szczegółowej 
Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego: or-
ganizował pierwszą pracownie dydaktyczną, 
gromadził aparaturę, okazy muzealne, ćwicze-
niowe i literaturę. Studnia ukończył 1945 roku 
z dyplomem nr 2. W latach 1945-1950 praco-
wał na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 
gdzie w 1949 roku uzyskał stopień doktora nauk 
przyrodniczych, a następnie w 1960 roku – sto-
pień doktora habilitowanego. 

W roku 1950 powrócił do Lublina i pod-
jął pracę na stanowisku adiunkta w Zakładzie 
Zoologii Szczegółowej. W 1955 roku utworzył 

Lubelski Oddział Zakładu Ochrony Przyrody 
PAN, a w 1962 roku po przyłączeniu jednostki 
do Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS zo-
stał kierownikiem nowo powstałego Zakładu 
Ochrony Przyrody i Fenologii. Ponadto doc. 
Rabinin pełnił funkcje prodziekana Wydziału 
Biologii i Nauk o Ziemi (1962-1963) i  kierow-
nika Zakładu Zoologii Systematycznej (1963-
1964). Od 1974 roku prowadził zajęcia na 
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, wykładał 
na Międzyuczelnianym Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku w Lublinie oraz na dokształcających i po-
dyplomowych studiach w Ośrodku Doskonalenia 
Nauczycieli w Lublinie. Był organizatorem 
otwartych seminariów z ochrony przyrody, 
na które zapraszał wybitnych ludzi nauki, jak 
Władysław. Szafer, Walery Goetel, Włodzimierz 
Michajłow, Bronisław Ferens i inni. Brał czynny 
udział w życiu naukowym: był przewodniczącym 
Polskiego Towarzystwa Entomologicznego oddz. 
Lubelskiego, Przewodniczącym Zarządu LOP, 
członkiem Komitetu Ochrony Przyrody PAN oraz 
członkiem Wojewódzkiego Komitetu Ochrony 
Przyrody w Lublinie. Za całokształt działalno-
ści naukowej i dydaktycznej został odznaczony 
Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim 
Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką „Zasłużony 
dla Lubelszczyzny” oraz wyróżniony Nagrodą 
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Ministra Edukacji Narodowej II stopnia, ponadto 
w 1996 roku został Kawalerem Orderu Białego 
Kruka ze Słonecznikiem, odznaczenie przyzna-
wanego przez Lubelskie Towarzystwo Miłośników 
Książki za wybitną działalność bibliofilską.

W pracy badawczej doc. Sergiusza Rabinina 
można wydzielić trzy nurty. Główny dotyczył fe-
nologii, szczególnie owadów i ptaków. Pionierskie 
badania w tej dziedzinie, zaowocowały uwypu-
kleniem interdyscyplinarnego charakteru tej 
dziedziny, sformułowaniem szeregu uogólnień 
wytyczających jej zręby oraz wprowadzeniem do 
teorii fenologii szeregu pojęć i określeń. Drugi 
nurt badawczy dotyczył ochrony przyrody i przy-
czynił się do opracowywania nowych koncepcji 
w tej dziedzinie wiedzy. Szczególnie cenne były 
prowadzone przez wiele lat badania awifau-
ny Lublina ukazujące zmiany awifauny zwią-
zane z rozbudową miasta oraz badania Polesia 
Lubelskiego w okresie przemian spowodowanych 
budową kanału Wieprz-Krzna. Kolejnym nur-
tem pracy naukowej były zagadnienia dotyczące 
owadów minujących. Zapoczątkowały one nowy 
kierunek badań morfologii, taksonomii, ekologii 
i ewolucji pasożytów minowców.

Posiadaną wiedzę doc. Riabinin umiejętnie 
wykorzystywał w kształceniu studentów: uczył, 
zaciekawiał i inspirował do samodzielnych stu-
diów. Umiał wskazać piękno i jedność zjawisk 
przyrodniczych, ich harmonię i rytmiczność – 
przyczyn dysharmonii i zgrzytów w przyrodzie 
dopatrywał się w bezmyślnej i zachłannej dzia-
łalności człowieka. Oprócz prowadzenia wykła-
dów, seminariów, ćwiczeń i zajęć terenowych 
zajmował się metodyką nauczania biologii, mię-
dzy innymi dla studentów i nauczycieli opracował 
przewodniki do zajęć terenowych. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje zainicjowanie prac pod 
hasłem „pomóżmy niewidomym poznać przy-
rodę”. Zaowocowały one szeregiem artykułów, 
rozdziałem podręcznika „Tyflopedagogika” oraz 
opublikowaniem podręcznika do prowadzenia za-
jęć terenowych dla niewidomych. Był to pierwszy 
w Europie tego typu podręcznik. Doc. Riabinin 
prowadził również zajęcia z nauczycielami 
i uczniami ośrodka dla niewidomych w Laskach 
k. Warszawy i w Żułowie, gromadził pomo-
ce naukowe w postaci nagrań głosów zwierząt, 
zestawów muszli, galasów i liści. W Ogrodzie 
Botanicznym UMCS w Lublinie chciał zorganizo-
wać kwatery, gdzie niewidomi mogliby poznawać 

rośliny. Utworzono je w postaci tzw. ścieżki zmy-
słów w 2016 roku.

Wreszcie Sergiusz Riabinin był poetą i huma-
nistą, orędownikiem humanistycznych aspektów 
ochrony środowiska i franciszkańskiego patrze-
nia na przyrodę. W środowisku przyrodniczym 
poszukiwał niszy dla ekumenizmu, dlatego zo-
stał nazwany „Bratem ekumenicznym”. Był au-
torem licznych wierszy, fraszek, myśli i refleksji 
publikowanych w różnych periodykach. Utwory 
te dotyczyły relacji człowieka do Boga, do świa-
ta przyrody i innych ludzi. Z kilkunastu tomi-
ków poezji można wymienić: „Prowadź nas św. 
Franciszku”, Bezsilne są druty kolczaste” – tomik 
o św. Maksymilianie Marii Kolbe, „Matce Bożej”, 
„Ekumeniczne strofki wierzącego przyrodnika”, 
„Chodzić po ziemi jak po świątyni”, „Rosnąć moż-
na tylko z ziemi”, „Ecce homo” – teksty o św. 
Bracie Albercie Chmielowskim. Fraszki o nauce 
i naukowcach zostały zebrane w tomik „Nie pisz 
pan fraszek...” W swej twórczości Riabinin harmo-
nijnie łączył naukę, refleksję i poezję, był umie-
jętnym czytelnikiem Wielkiej Księgi Przyrody. 

W 1996 roku przekazał część swoich, gro-
madzonych przez całe życie, księgozbiorów bi-
bliotece Zakładu Ochrony Przyrody UMCS oraz 
Uniwersytetowi w Sandomierzu, a w 1997 
roku przekazał miastu rodzinną kamienicę przy 
ul. Złotej 3, gdzie obecnie mieści się muzeum 
Czechowicza.

Zmarł 20 czerwca 1997 roku, został pocho-
wany na cmentarzu przy ul. Lipowej.

dr Anna Cwener
 Botanik i przyrodnik, pracownik naukowy Ogrodu 

Botanicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie, zajmuje się badaniem i ochroną muraw kse-
rotermicznych na Lubelszczyźnie, współautorka atlasu 
„Flora Polski. Rośliny kserotermiczne”.



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 18 - W

IO
S
N

A
 2022

39

Serdecznie zapraszam Wszystkich 
Czytelników „Ekogadki” do podglądania i podsłu-
chiwania Poleskiej Przyrody. Od jesieni 2021 ist-
nieje możliwość obserwowania dzikich zwierząt 
(bez wychodzenia z domu) w ich naturalnym 
środowisku za pomocą transmisji w Internecie. 
Nowoczesna kamera z wielokrotnym przybli-
żeniem wraz z czułym mikrofonem przekazuje 
przez 24 godziny na dobę obraz i dźwięk z same-
go serca Poleskiego Parku Narodowego. Kamera 
jest zlokalizowana w samym centrum torfowiska 
węglanowego „Bagno Bubnów”. To pierwsza tego 
typu transmisja na żywo z środka niedostępnych 
bagien i rozlewisk prowadzona w ramach projek-
tu „Wędrówki lubelskich żurawi”. Głównym celem 
transmisji jest edukacja przyrodnicza i poznawa-
nie osobliwości dzikich zwierząt specyfi cznych dla 
Polesia Zachodniego. Równie ważnym aspektem 
tego projektu jest promocja walorów przyrodni-
czych województwa lubelskiego. Inicjatorem ak-
cji są członkowie lubelskiej Fundacji dla Przyrody, 
którzy mają nadzieję, że odbiorcą transmitowa-
nych obrazów i dźwięków będzie każdy miłośnik 

otaczającego nas środowiska, który spędzając 
czas przed ekranem odkryje na nowo smak dzi-
kiej przyrody. Transmisja odbywa się za zgodą 
Dyrekcji Poleskiego Parku Narodowego, a wyko-
nanie instalacji oraz transmisja realizowana jest 
dzięki wsparciu LW Bogdanka S.A.

Głównym obiektem obserwacji jest herbo-
wy gatunek Parku – żuraw. Bagno Bubnów to 
kluczowe zlotowisko i miejsce przystankowe na 
trasie migracji tych charyzmatycznych i hałaśli-
wych ptaków, które wieczorem właśnie w tym 
miejscu zlatują się na nocleg. Żurawie można tu 
podglądać w nocy, w godzinach pomiędzy 22:00, 
a 6:00. Oprócz tego gatunku można podziwiać 
wiele innych ptaków wodno-błotnych, w tym nie-
wielkie zgrupowania gęsi i kaczek: gęgaw, gęsi 
białoczelnych, świstunów, krzyżówek, cyranek, 
cyraneczek. Przed kamerą można usłyszeć róż-
norodne głosy mniej lub bardziej tajemniczych 
mieszkańców szuwarów, w tym dwa rodzaje 
głosu godowego bekasa kszyka. Pierwszym ty-
pem wokalizacji tego gatunku jest rytmiczna 
pieśń emitowane przez dziób:  „czip-per czip-per 

W ŚWIECIE ZWIERZĄT  MARCIN POLAK

Obserwacja piękna przyrody Poleskiego Parku Narodowego.

Na wyciągnięcie ręki
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czip-per …”, natomiast drugim rodzajem jest cha-
rakterystyczne „beczenie”. Co ciekawe dźwięk 
ten powstaje nie w aparacie głosowym ptaka, 
ale jest emitowany za pomocą wibrujących piór 
w trakcie nurkowej fazy lotu godowego. Tokujący 
bekas kszyk rozpościera szeroko pod kątem 90 
stopni skrajne sterówki (pióra ogona), które wi-
brując emitują ten pulsujący dźwięk przypomi-
nający beczenie barana. Stąd ludowa nazwa tego 
gatunku to „baranek”. 

Przed kamerą można też usłyszeć niesamo-
wity głos godowy bąka. Niektórym obserwato-
rom ptaków kojarzy się on z syreną okrętową, 
z kolei innym przypomina bardziej dźwięk, jaki 
powstaje przy dmuchaniu w pustą butelkę lub 
ryk byka. Większość nazw w różnych językach 
odnosi się do byka. Jednak polska nazwa bąk 
jest dźwiękonaśladowczym wyrazem pochodze-
nia prasłowiańskiego i nawiązuje do charakte-
rystycznej wokalizacji (tzw. buczenia). Funkcja 
i dokładny mechanizm emisji głosu godowe-
go (tzw. buczenie, ang. booming) bąka nie są 
jeszcze dostatecznie poznane. Tym rodzajem 
wokalizacji odzywają się samce, ale niektórzy 
specjaliści sugerują, że samice mogą odpowia-
dać cichym buczeniem, jednakże zjawisko to 
wymaga dalszych badań. Samce bąka rozpoczy-
nają aktywność głosową wczesną wiosną. Każdy 
osobnik posiada w swoim terytorium z reguły kil-
ka stałych miejsc, z których emituje głos godo-
wy. Czasami do tego celu służą budowane przez 
samce platformy z roślinności. Przypuszcza się, 
że główną funkcją tego rodzaju wokalizacji jest 
obrona terytorium i przywabienie partnerki do 
swojego rewiru. Głos godowy bąka ma charakter 
gwizdu o bardzo niskim i wąskim paśmie często-
tliwości. Jest to jeden z najgłośniejszych głosów 
wydawanych przez zwierzęta, gdyż poziom na-
tężenia tego dźwięku z dystansu 1 m wynosi aż 
103 dB.

W trakcie obserwacji przy kamerze może-
my usłyszeć tez inne śpiewy, głosy i wokaliza-
cje ptaków, w tym takich gatunków jak: wodnik, 
potrzos, śmieszka, świergotek łąkowy i wiele 
innych. Jesienią 2021 podziwialiśmy na żywo 
wycie wilków, które osiedliły się w sąsiedztwie. 
Ponadto przed kamerę podchodzą łosie eura-
zjatyckie, jelenie szlachetne, sarny europejskie 
i wiele innych mniejszych ssaków. 

Siedlisko przed kamerą jest optymalnym lę-
gowiskiem najbardziej zagrożonego wyginięciem 

ptaka wróblowego w Europie – wodniczki. Na 
przełomie kwietnia i maja samce tego gatun-
ku powracają z afrykańskich zimowisk i miej-
my nadzieję, że będą śpiewać przed kamerą. 
Specjaliści oceniają, że w ostatnich wiekach 
w obrębie światowego areału lęgowego wod-
niczki uległo degradacji ponad 90% siedlisk lę-
gowych tego gatunku. Początkowo gatunek ten 
wycofał się z zachodniej Europy i obecnie kluczo-
we obszary występowania wodniczki na świecie 
rozciągają się na Poleskich Bagnach w obrębie 
trzech krajów: Białorusi, Polski i Ukrainy. W naj-
ważniejszych ostojach lęgowych wprowadzono 
ochronę bierną (parki narodowe, rezerwaty przy-
rody) oraz ochronę czynną (koszenie krzewów 
i drzew oraz utrzymywanie stałego lustra wody 
poprzez tworzenie zastawek). Od kilkudziesięciu 
lat miłośnicy ptaków z całego świata przyjeż-
dżają do naszego kraju, aby obejrzeć wodnicz-
kę. Na Lubelszczyźnie najliczniejsze popula-
cje tego gatunku występują w Poleskim Parku 
Narodowym oraz na węglanowych torfowiskach 
pod Chełmem. Najbardziej dogodnym miejscem 
do zobaczenia wodniczki w regionie jest ścież-
ka dydaktyczna „Czahary” na terenie kompleksu 
Bagno Bubnów w Poleskim Parku Narodowym.

Miejsce do instalacji kamery wskazała nam 
„Polesia”, czyli samica żurawia, którą monitoru-
jemy za pomocą urządzenia GPS. Odwiedziła to 
zlotowisko we wrześniu 2021 roku przed odlotem 
na zimowiska we Włoszech. Siedlisko to wyróżnia 
się wysokim bogactwem gatunkowym ptaków. 
Przykładowo w dniu 14 września 2021 w ciągu 
kilku godzin miejsce to odwiedziło co najmniej 
15 gatunków ptaków (żuraw, gęgawa, łabędź 
niemy, krzyżówka, czapla biała, kszyk, czajka, 
siewka złota, świergotek drzewny, potrzos, bo-
gatka, pliszka siwa, dymówka, szpak, błotniak 
stawowy). Polecam szczególnie okres przed i po 
zachodzie słońca oraz godziny poranne i jeszcze 
raz zapraszam na całodobową transmisję, którą 
można oglądać na witrynie internetowej https://
lubelskie-zurawie.pl lub w serwisie interneto-
wym You Tube. Proszę też pamiętać, że czasami 
mogą się zdarzyć przerwy związane z serwisem 
kamery i mikrofonu.

Marcin Polak 
Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody

UMCS w Lublinie
Fundacja dla Przyrody
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SZEPTY NATURY 

Gra w kolory z komarami
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W pierwszym tygodniu lutego międzynarodowy zespół ekspertów 
z konsorcjum EUROfusion (w którą jest zaangażowany polski Instytut 
Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy) poinformował o przeprowa-
dzeniu rekordowyej reakcji syntezy jądrowej w tokamaku w Culham 
w Wielkiej Brytanii. W reakcji uwolniono 59 megadżuli energii w po-
staci ciepła podczas pięciosekundowej fazy wyładowania plazmy, co 
oznacza osiągnięcie w tym czasie ponad 11 megawatów mocy wyj-
ściowej, a więc 2,5 więcej niż udało się w poprzedniej rekordowej 
próbie przeprowadzonej w 1997r. 

Fuzja termojądrowa to proces, który stanowi główne źródło ener-
gii gwiazd, w tym słońca. Polega ona na egzotermicznej reakcji połączenia 
dwóch atomów, np. deuteru i trytu, które tworzą inny atom – hel. Jądra atomów 
mają ładunek dodatni, co sprawia, iż wzajemnie się odpychają. By doprowadzić do fuzji należy je 
zderzyć np. rozpędzając przez podgrzewanie gazu do bardzo wysokiej temperatury (w reaktorze 
w Culham istnieje możliwość osiągnięcia temperatury 150 mln °C). 

Naukowcy liczą, iż przeprowadzony eksperyment stanowi duży krok do opanowanie fuzji termoją-
drowej, która oznaczać będzie źródło czystej energii elektrycznej z wykorzystaniem niewielkiej ilości 
paliwa, pozyskiwanego z niedrogich materiałów. Wskazują przy tym, iż proces fuzji jest ze swej natu-
ry bezpieczniejszy niż rozszczepienie atomu.  Do tego fuzja jest z natury bezpieczna, gdyż nie może 
rozpocząć procesu, którego nie da się kontrolować, jak to jest w przypadku rozszczepienia atomu.

Źródło: www.naukawpolsce.pl

Fuzja termojądrowa 
źródłem czystej energii

Naukowcy z Uniwersytetu Waszyngtońskiego, Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara oraz 
Uniwersytetu Albrechta i Ludwika we Fryburgu w Niemczech wykazali, iż samice komarów w poszu-
kiwaniu żywicieli, kierują się nie tylko wydychanym przez nas dwutlenkiem węgla, temperaturą ciała, 
która jest wyższa względem otoczenia oraz zapachem potu. Okazuje się, iż obecność wydychanego 
CO2 indukuje u tych owadów silne przyciąganie do barw, które ludzie postrzegają jak cyjan, poma-
rańczowy i czerwony. Wrażliwość na pomarańcz i czerwień korelują z silnym przyciąganiem komarów 
do spektrum kolorów ludzkiej skóry, które jest zdominowane przez te długości fal. Jednocześnie ko-
mary zupełnie ignorują inne kolory, takie jak zielony, fioletowy, niebieski i biały. Być może okaże się, 
iż odfiltrowanie atrakcyjnych kolorów w naszej skórze lub noszenie ubrań, które unikają tych kolorów, 
może być dobrym sposobem na zapobieganie ukąszeniom komarów

Źródło: www.nature.com

Brzoza brodawkowata od lat jest używana w formie nasadzeń na terenach 
rekultywowanych, ponieważ w swojej tkance może absorbować i magazynować 
obecne w glebie zanieczyszczenia przemysłowe w postaci metali ciężkich i węglo-
wodorów. Niemieccy naukowcy z IGB (Instytut Ekologii Wód Słodkich i Rybołówstwa 
Śródlądowego im. Leibniza) oraz GFZ (Niemieckie Centrum Nauk o Ziemi) po raz 
pierwszy wykazali, iż ów gatunek drzew potrafi również wchłaniać przez korzenie mikro-
plastik zanieczyszczający nasze środowisko. W tym celu badacze oznaczyli mikroplastikowe 
kulki (5-50 μm) barwnikiem fluorescencyjnym i umieścili je w glebie drzew doniczkowych. Po pię-
ciu miesiącach zbadali próbki korzeni za pomocą fluorescencyjnej i konfokalnej laserowej mikroskopii 
skaningowej. Zanieczyszczenie zostało wchłonęło od 5 do 17 procent korzeni. Tempo wchłaniania mi-
kroplastiku i jego wpływa na zdrowie drzew będzie przedmiotem dalszych badań. Te, pilotażowe dają, 
wszakże nadzieję na znalezienie efektywnej metod ograniczania mikroplastików w glebie i wodzie. 

Źródło: www.igb-berlin.de

Australijscy i amerykańscy naukowcy opublikowali wyniki badań odkryte-
go w sierpniu 2020r. w Australii Zachodniej nieznanego dotąd gatunku stonogi 
nazwanej Persefona eumillipes. To niewielkie bezbarwne stworzenie (0,95 mm 
szerokości, 95,7 mm długości) ma ciało złożone 330 segmentów, pozbawioną 
oczu głowę w kształcie stożka z ogromnymi czułkami oraz co najistotniejsze... 
1306 odnóży. To liczba czyni go światowym rekordzistą. Do tej pory odkryte kro-
cionogi nie miały więcej niż 750 odnóży. Zwycięzcę tej niepisanej rywalizacji odkry-
to w próbce pobranej na głębokości 60m w otworach odwiertów geologicznych w re-
gionie Goldfields. Naukowcy oceniają, iż Persefona eumillipes należy do rzędu krocionogów 
Polyzoniida obejmującej około 70 gatunków występujących na wszystkich kontynentach z wyjątkiem 
Antarktydy. Tego typu stworzeń nigdy dotąd nie obserwowano w głębokich siedliskach glebowych, 
lecz na powierzchni ziemi w pokładach rozkładającego się drewna. Zapewne dlatego odkrywcy na-
zwali nowego krocionoga na cześć greckiej bogini podziemi, Persefony porwanej do świata podziemi 
przez jego władcę Hadesa. Druga część nazwy odnosi się do pobitego rekordu – określenie eumillipes 
można tłumaczyć jako „naprawdę posiadające tysiąc stóp”.

Źródło: www.nature.com 

Zawstydzili stonogę

Brzoza sposobem 
na mikroplastiki?



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 18 - W

IO
S
N

A
 2022

43

Dzisiejszy świat przysparza nam wielu prze-
żyć. W skali makro to już ponad dwuletni okres 
pandemii, trwająca od miesiąca wojna w sąsia-
dującej z nami Ukrainie i ogromna rzesza ucie-
kających przed wojną potrzebujących pomocy 
uchodźców. W skali mikro to okoliczności, w któ-
rych na co dzień żyjemy, związane z indywidual-
ną sytuacją ekonomiczną, zdrowotną społeczną 
i rodzinną każdego z nas. Próbujemy się w tym 
wszystkim odnaleźć, zrozumieć, zachować spo-
kój. Wielu ludzi przeżywa dzisiaj bardzo nega-
tywne emocje, w tym lęk i niepokój. Bać się – to 
ludzka rzecz. Każdemu z nas pewnie, zdarzyło 
się choć raz w życiu, czegoś się przestraszyć. 
Czym innym jest jednak zwykły strach, a czym 
innym lęk i wewnętrzny niepokój. Przyjrzymy 
się zatem, czym różnią się te na pozór podobne 
uczucia. 

Lęk to stan emocjonalny podobny do strachu, 
jednak różni je przyczyna powstawania.

Strach to uczucie zupełnie dla nas naturalne. 
Pojawia się w momencie zagrożenia życia, np. 

w sytuacji, w której mamy do czynienia z real-
nym niebezpieczeństwem. Powoduje w naszym 
organizmie wydzielanie się adrenaliny, która 
mobilizuje nas do ucieczki lub walki. Strach jest 
więc uczuciem potrzebnym i pożytecznym, kiedy 
działa na nas mobilizująco. Chroni nas i ostrzega 
przed zagrożeniem.

Lęk w odróżnieniu od strachu dotyczy sytuacji 
wyobrażeniowych i nie jest wywołany realnym 
zagrożeniem. Ma on charakter irracjonalny i czę-
sto powstaje w naszej wyobraźni, kiedy myślimy 
o tym, co złego może się wydarzyć.

Przygotowując się na przykład do wystąpie-
nia przed dużym audytorium, możemy wyobra-
zić sobie wiele scenariuszy, na przykład taki: wy-
chodzimy na scenę, oblewa nas zimny pot i nie 
jesteśmy w stanie wypowiedzieć żadnego słowa. 
Jaki będzie efekt takiego wyobrażenia – dopada 
nas stres, napięcie i uczucie narastającego lęku. 
Zamiast skoncentrować się na przygotowaniach 
do wystąpienia lub poprosić o wsparcie, pozwala-
my naszym myślom dokazywać w naszej głowie.

MAŁGORZATA POŁOK
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Jeśli chcesz pomagać innym, najpierw powinieneś pomóc sobie.

POKONAĆ LĘK

Oto inny przykład. Kiedy powrót naszego 
dziecka ze szkoły przedłuża się, mamy prawo 
odczuwać niepokój. Co, jeśli jednak, za każdym 
razem w podobnej sytuacji odczuwamy narasta-
jącą panikę, jednocześnie wiedząc, że powodem 
tej sytuacji bywa zwykle, opóźnienie autobusu 
szkolnego albo beztroskie rozmowy naszej po-
ciechy z rówieśnikami. Warto zadać sobie wów-
czas pytanie, jaką wizję tworzymy w swojej gło-
wie i co wywołuje naszą panikę? 

Dziś wielu ludzi odczuwa lęk, wywołany na 
skutek wojny u naszych sąsiadów. Warto zadać 
sobie jednak pytanie, co wywołuje mój lęk, ja-
kie myśli. Jeśli wyobrażamy sobie, że za naszym 
oknem przelatują pociski, których fi zycznie tam 
nie ma, to wtedy już działa nasza wyobraźnia. 
Trudno wtedy o spokój.

Tworząc w naszej głowie różne scenariusze 
zdarzeń, zachowujemy się tak, jakbyśmy mieli 
dar przewidywania przyszłości, wiedząc co się 
stanie. Często są to czarne scenariusze.  

Zarówno lęk, jak i strach wywołują w naszym 
organizmie różne negatywne reakcje – soma-
tyczne (np. przyśpieszone bicie serca, napięcie 
mięśni, ściskanie w żołądku), emocjonalne (np. 
uczucie niepokoju, przerażenia), a także beha-
wioralne (skłaniające nas do różnych zachowań, 
takich jak: wycofanie, unikanie, agresja, atak). 

Te dwa odczucia różni jednak coś bardzo 
ważnego – element poznawczy. Lęk powstaje 
bowiem w wyniku wyobrażonego przez nas nie-
bezpieczeństwa, podczas gdy strach może być 
odpowiedzią na prawdziwe, choć czasem wyol-
brzymione zagrożenie.

Natężenie strachu może ulegać zmianie. Jeśli 
reakcja strachu  jest proporcjonalna do wielko-
ści zagrożenia, to wszystko jest w porządku, ale 
jeśli przerasta rzeczywistą skalę niebezpieczeń-
stwa, mówimy, że to fobia. Strach jest czymś 
normalnym, fobia – nie.

Stan lęku zaś pojawia się jako krótkotrwała 
reakcja, np. podczas ataków paniki. Część ludzi 
ma jednak predyspozycje do odczuwania lęku. 
Kiedy lęk towarzyszy nam zbyt często i desta-
bilizuje nasze życie, warto zasięgnąć porady 
specjalistów.

Jak zatem aktualnie eliminować źródła lęku 
oraz strachu?

• ogranicz oglądanie fi lmów katastrofi cz-
nych i programów informacyjnych,

• ogranicz lub całkowicie odstaw używki, 

które dla wielu ludzi są formą ucieczki 
i nie pomagają radzić sobie z emocjami;

• skoncentruj się na tym, na co masz bez-
pośredni wpływ;

• przyjrzyj się pozytywnym aspektom 
swojego życia – relacjom z bliskimi, 
przyjaciółmi;

• rozładowuj negatywne emocje – rozma-
wiaj o nich, uprawiaj aktywność fi zyczną, 
idź na spacer i ciesz się wiosenną przyro-
dą, medytuj;  

• zadbaj o regenerację i wypoczynek i nie 
rezygnuj z przyjemności.

Pamiętaj, że jeśli chcesz pomagać innym, 
najpierw powinieneś pomóc sobie. 

Jeżeli nie wiesz, jak pokonać lęk albo bory-
kasz się z paraliżującym strachem, koniecznie  
skorzystaj z pomocy psychologicznej.

I pamiętaj, że po zimie zawsze przychodzi 
wiosna.

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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Chciałem powiedzieć, 
że piłkę nożną wyssałeś 
z mlekiem matki, ale to 
raczej zasługa taty…

Tata był bramkarzem 
w Chełmiance, potem 
w Motorze, ale to dawne 
dzieje. Brat grał w koszyków-
kę. Ja dzieliłem zainteresowa-
nie między koszykówkę, hokej, 
tenis stołowy, lekkoatletykę i piłkę. 
W hokeja mogłem grać tylko zimą na lodo-
wiskach wylewanych przy Szkole Podstawowej nr 
4 i Szkole Podstawowej nr 10. Robiłem to na tyle 
dobrze, że przyjechali nawet do domu z Nowego 
Targu i pytali czy nie chciałbym tam pojechać. 
Ja jednak bardziej lubiłem bawić się piłką, więc 
tak naprawdę wybór był między koszykówką 
a futbolem. Wybrałem piłkę nożną. Od szóste-
go, siódmego roku życia trenowałem w Motorze 
Lublin. Wypatrzył mnie śp. trener Maciej 
Famulski. Miał dwóch synów, z którymi grałem 
w piłkę na placu przed jego oknem. Zobaczył 
mnie i mówi do ojca „Stachu, dawaj tu swego 
chłopaka, bo to będzie piłkarz. Naprawdę, da-
waj go do klubu.” I tak powoli zacząłem cho-
dzić na treningi na stadion przy ul. Kresowej. 
Zaczynałem na żwirowych boiskach za barakiem 
klubowym. Do tej pory jeszcze mam żwir pod 
skórą na kolanie.

Warunki tam nie były komfortowe…
Do tej pory wygląda to podobnie. Byłem tam 

kiedyś, bo po zakończeniu 
kariery zajmowałem się tro-
chę menadżerką i popro-
szono mnie bym obejrzał 
pewnego chłopaka. Barak 
w zasadzie ten sam, deli-
katna modernizacja w środ-

ku. Spotkałem wtedy pana 
majstra Bogusia, który pamię-

tał mnie jeszcze z czasów, gdy się 
tam piłkarsko wychowywałem. To ta-

kie miłe… 
Od początku byłeś ustawiany na boisku 

jako obrońca?
Skąd, na początku grałem rozgrywającego, 

taką typową „dziesiątkę”. Dopiero jak zacząłem 
rosnąć, to cofali mnie na obronę. W juniorach, 
u trenera Zbigniewa Bartnika jako rozgrywają-
cy strzelałem dużo bramek, uderzałem wolne. 
Trenując u niego po raz pierwszy dostałem po-
wołanie do reprezentacji U-15 od śp. trenera 
Janusz Wójcika. Pamiętam, jak dał mi taką fajną 
kartkę, której treść została mi w głowie na całe 
piłkarskie życie. Ujął w punktach kilka podsta-
wowych praw: gramy fair, ale na boisku nie ma 
kolegów, którym można odpuścić, to my chce-
my wygrać i na boisku musisz dawać z siebie 
wszystko. I tak grałem najpierw w młodzikach, 
potem w Motorze II, który prowadził właśnie 
trener Bartnik. Na pierwszy trening z pierwszą 
drużyną Motoru Lublin zabrał mnie trener Lesław 
Ćmikiewicz. 

Piłka była 
mi pisana
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O drodze z asfaltowych placów Kalinowszczyzny i żwirowych boisk 
Kresowej na największe stadiony świata, sportowych pasjach i przywią-
zaniu do Lublina rozmawiamy z Jackiem Bąkiem, wieloletnim kapita-
nem reprezentacji Polski w piłce nożnej.

ADAM PRZYSTUPA

WYWIAD
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To była wtedy drużyna ekstraklasy 
z Andrzejem Popem, Leszkiem Iwanickim, 
Andrzejem Łatką…

… Zygmuntem Kalinowskim, Romanem 
Dębińskim. Trener Ćmikiewicz zabrał mnie na 
ten pierwszy trening, bo się wyróżniałem na bo-
isku. Do tej pory, kiedy spotykamy się na me-
czach reprezentacji zawsze podkreślam, że to 
ten trener, który mnie wynalazł i wyłowił. Miałem 
13 lat, byłem dzieckiem. Wokół twarde chłopy. 
Myślałem sobie „jak ta piłka szybko chodzi. Jezu, 
ja się tego nie nauczę”. Ale dałem radę. Jako naj-
młodszy po treningach ostatni wchodziłem pod 
prysznic. Najpierw musiałem pościągać siatki, 
zebrać piłki. Tak była kolej rzeczy. Gra w piłkę 
widać była mi pisana. Do nauki się nie garnąłem. 
Dziś mógłby ktoś powiedzieć, że miałem ADHD. 
Postawiłem na piłkę i nie żałuję. 

Już jako junior miałeś na stadionie przy 
Kresowej, gdzie grał Motor II Lublin, swój 
fanklub.

Mój brat mówił mi, że na trybunach zawsze 
pytano „Jest Parasol? Jak jest Parasol, to wygra-
ją.” Byłem wysoki i szczupły więc na boisku mó-
wili na mnie Parasol albo Długopis.

W ekstraklasie debiutowałeś 31 marca 
1990r. tuż po siedemnastych urodzinach…

To było wygrane 1:0 spotkanie z Zagłębiem 
Lublin. Kryłem w tym meczu Janusza Kudybę. 
Byliśmy podobnego wzrostu. To był bramko-
strzelny zawodnik, który zresztą wcześniej grał 
w Motorze, ale wtedy bramki nie zdobył. 

Jeśli wierzyć kronikom w tym pierwszym 
meczu dostałeś też swoją pierwszą żółtą 
kartkę…

Może i tak. Pierwszą w lidze. Pierwszy mecz, 
pierwsza kartka, mógłbym do kompletu jesz-
cze zdobyć bramkę…Tylko nie samobójczą. Nie 
pamiętam szczegółów związanych z tą kartką. 
Trochę się ich w karierze zebrało. Gdy grasz jako 
obrońca to musisz mieć kartki. Czerwonych tak 
dużo nie było. Może pięć czy sześć. 

Pamiętasz swój ostatni sezon w Motorze? 
Na półmetku rozgrywek zajmowaliście 
9 miejsce w 18-zespołowej ekstraklasie 
z bezpiecznym jak się zdawało zapasem 
punktów nad strefą spadkową. Wiosna 
przyniosła tylko 12 pkt. w 17 spotkaniach 
i 15 miejsce oznaczające spadek. A był to 
sezon, w którym stojący w bramce Dariusz 
Opolski zwyciężył w klasyfikacji „Złotych 

Butów”, w środku pola czarował techniką 
Leszek Pisz. Tobie również nie można było 
niczego zarzucić. Co poszło nie tak?  

Powiem ci, że nie wiem. Byłem bardzo mło-
dym zawodnikiem. Wtedy w lidzie panowały róż-
ne układy. Dziś mogę tylko pewnych rzeczy się 
domyślać. 

Ten spadek z ligi to było duże 
rozczarowanie.

W pewnym momencie byliśmy na piątym 
miejscu. Padały słowa o europejskich pucharach. 
Co by nie mówić Leszek Pisz robił wtedy dużą 
robotę. Miałeś problem na boisku to oddawałeś 
mu piłkę. 

W Motorze linię obrony tworzyli z tobą…
…Władysław Kuraś, Grzegorz Komor i Roman 

Żuchnik.
Jak taki młodzian jak Ty czuł się wśród 

doświadczonych zawodników?
Wiesz, grałem bez kompleksów. Czym więk-

sza presja, tym wszystko lepiej mi wychodziło. 
Można powiedzieć, że presja mnie motywowała. 
Chciałem być piłkarzem. Miałem jeden cel w ży-
ciu – wyjechać na zachód. Myślałem o tym grając 
w Motorze. Każdy mój trening był temu podpo-
rządkowany. Najpierw poszedłem do Poznania, 
a kiedy stworzyła się okazja by grać za granicą 
skorzystałem. Choć szczerze mówiąc, kiedy do 
mnie zadzwonili z Francji byłem na wakacjach 
i miałem moment zawahania. Pamiętam, ku-
piłem sobie Porsche, nowy telefon komórkowy 
mówię sobie „W wakacje? Gdzie będę jechał.”. 
Ale pojechałem i już nie wróciłem. Wyjechałem 
z Polski w wieku 21 lat, wróciłem mając prawie 
38, gdy skończyłem grać w piłkę. 

Motor to klub, w którym piłkarsko się 
wychowałeś, ale nie zawsze było różowo…

Jest we mnie pewien żal do Motoru, bo mnie 
oszukano. Gdy miałem 15 lat podsunęli mi do 
podpisu dokument, który miał dotyczyć stypen-
dium, a jak się potem okazało był to pięcioletni 
kontrakt. Wtedy zachowali się bardzo nieład-
nie. Pamiętam, że mama pojechała do klubu 
z tatą. Mamie nie pozwolili nawet usiąść. Prezes 
Demczuk powiedział, że jak nie podpiszę, to nie 
będę grał w piłkę. Pamiętam jak dziś, płakałem 
przy oknie, bo nie mogłem grać. To był chyba 
mecz z GKS Katowice, w którym występował 
Piotr Świerczewski. Człowiek, który podsunął mi 
ten dokument miał jeszcze po latach czelność 
mówić, że dzięki niemu zrobiłem karierę. Po tym 

wszystkim, gdy odchodziłem do Poznania zaro-
bili na mnie dużo pieniędzy. Prawie trzy miliar-
dy starych złotych. Kiedy z Lecha przyjechał na 
rozmowy Roman Jakubczak w Motorze by dzielić 
pieniądze, które wyłożył Ryszard Górka, czekało 
jedenaście osób. Takie to były czasy.

Liga francuska to…
Inny świat, inna bajka. Nie chodzi o pienią-

dze, ale o samo granie, o tę kolorową otoczkę, 
stadiony. To działało na takiego młodego chło-
paka jak ja. Powiedziałem sobie - muszę tutaj 
grać. Po pierwszym treningu w Olympique Lyon 
zapytałem śp. Tadeusza Fogla „Tadek, ci tutaj 
to pierwsza drużyna?” Kiedy potwierdził powie-
działem „To spokojnie, będę tutaj grał”. I tak się 
stało. 

Byłeś pewny swych umiejętności. Jak 
myślisz, z czego dziś wynikają problemy 
młodych chłopaków, którzy jadąc do 
zagranicznych klubów muszą się 
tak długo aklimatyzować?

Od początku mają za do-
brze. Niby garną się do piłki, 
ale na zasadzie - będę piłka-
rzem, albo nie będę. W na-
szych czasach po szkole 
biegło się, by pograć na 
placu w piłkę. Wieczorem 
mama łapała mnie „na las-
so” i ściągała do domu tak 
brudnego, tak umorusanego, 
że nie mogła mnie domyć. Lekcje 
odrabiałem wcześniej, bo potem już 
nie miałem na to szans, gdyż zasypiałem 
zmęczony na stoliku. Potem szybkie mycie, je-
dzenie i do łóżka. Wiem, że od tamtego czasu 
świat poszedł do przodu, ale mam wrażenie, że 
ci młodzi chłopcy mają za dobrze. Dwudziestu 
młodzików na treningu i wszystkich dwudzie-
stu rodzice samochodami podwożą na zajęcia. 
Ja na trening mieszkając na Kalinie za każdym 
razem musiałem przejechać dwa przystanki 
przepełnionym autobusem, wisząc w wejściu 
na schodach z plecami przyszczypanymi przez 
niedomknięte drzwi. Jechałem na trening, bo to 
była moja pasja, droga by coś osiągnąć. Dziś, 
jeśli ci chłopcy nie będą grać w piłkę, to dosta-
ną coś innego. Ja oczywiście dodatkowo miałem 
bardzo mocną psychikę. Wiedząc, że mam sta-
nąć naprzeciwko Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, 
Kluiverta, Szewczenki, mówiłem sobie „mogę im 

przeszkodzić”. Grałem przeciwko najlepszym na 
świecie i trenerzy nie ściągali mnie po 15 minu-
tach z boiska. Pokazywałem, że chłopak z Kaliny 
może grać na dobrym poziomie przeciwko gwiaz-
dom światowej piłki. 

Kto był najtrudniejszy?
Ronaldinho. To jest magik. Piłkę ma przy-

klejoną do nogi. Podobnie Brazylijczyk Ronaldo. 
Grałem przeciwko niemu, gdy występował 
w Interze Mediolan, jeszcze zanim zerwał więza-
dła krzyżowe. Przepotężna szybkość i technika. 
Naprawdę ciężko było przeciwko niemu grać. Nie 
mogłeś się z nim ścigać, tylko obrać taki spo-
sób gry, by przewidzieć co zrobi.  Czytanie gry to 
coś naturalnego, co masz w sobie albo nie masz. 
Ja miałem bardzo dobre czytanie gry, bo wcze-
śniej grałem w koszykówkę. Kiedyś usłyszałem 
od trenera Cybulskiego „Wiesz dlaczego tak 

dobrze grałeś na stoperze? Miałeś inne 
spojrzenie na piłkę. Czytanie gry. 

Wcześniej grałeś w kosza, a tam 
rzeczy dzieją się szybciej.” 

Byłem w tych miejscach, do 
których wędrowała piłka. 
Pamiętam, że to zawsze 
dziwiło Francuzów. Pytali 
„Skąd ty się wziąłeś?”. Nie 
bez wpływu było też to, że 
grałem na różnych pozy-

cjach. To pozwala młodym 
piłkarzom się rozwijać. Gdy 

grasz tylko w obronie to masz 
mało kontaktu z piłką. Dobry obroń-

ca nigdy nie jest stoperem. Dobry obroń-
ca jest boiskową „szóstką”.

Wróćmy na chwilę do Poznania. Łatwo 
było młodemu chłopakowi z Lublina „wejść 
do szatni” nowej drużyny?

Było ciężko. To był Lech z Araszkiewiczem, 
Jakołcewiczem, Łukasikiem, Rzepką, Skrzyp-
czakiem, Podbrożnym. Początkowo nie miałem 
miejsca w ich szatni na dole. Rozbierałem się 
w szatni na górze z młodszymi chłopakami. Poza 
tym nie od razu mogłem grać z powodu zawiro-
wań transferowych. Szybko nawiązywałem kon-
takt, ale nie szukałem na siłę kolegów. Byłem 
zafiksowany na piłkę, chciałem się czegoś na-
uczyć. A im silniejszy zawodnik, z którym tre-
nowałem tym mogłem zyskać więcej. Podobnie 
było w Olympique Lyon, gdzie na treningach 
mierzyłem się z Sonny Andersonem. Jak mnie 
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oszukał raz, drugi, trzeci to czwarty, piąty już mu 
zabrałem piłkę.  

Dlatego w Lechu trenowałeś 
z Mirosławem Okońskim?

To już była końcówka kariery Mirka 
Okońskiego, a ja miałem 19 lat. Na treningach 
grałem z nim w parze. Nie raz założył mi „siat-
kę” z przodu, „siatkę” z tyłu, a miał taką lewą 
nogę, że mógł nią krawaty wiązać. Młody za-
wodnik musi zebrać takie baty. Tak jak mówiłem 
w Poznaniu konkurencja była naprawdę mocna, 
niemal sami reprezentanci. Było ciężko, ale po-
woli przebijałem się do składu. Przełomowy był, 
jak pamiętam, mecz z Olimpią Poznań na Lechu. 
Trener Henryk Apostel wystawił mnie wte-
dy na stoperze, wygraliśmy aż 6:1 i od tamtej 
pory grałem już u niego wszystko. Potem, gdy 
był trenerem reprezentacji brał mnie do kadry. 
Zobaczyłem w nim trenera, który potrafi wydo-
być z zawodników, to co najlepsze.

Debiut w reprezentacji to mecz z Cyprem 
za kadencji trenera Andrzeja Strejlaua.

Apostel dał mi szansę, ale wypatrzył mnie 
Strejlau. Nie spotkałem żadnego innego trenera, 
który miałby taką wiedzę o piłce jak on. Niestety 
trafił na taki czas, takich piłkarzy, że nie dane 
mu było osiągnąć sukcesów. Szkoda, ubolewam 
nad tym. Szkoda, że w inny sposób nie korzysta 
się z jego wiedzy.  To problem polskiej piłki. Nie 
wykorzystujemy też potencjału byłych reprezen-
tantów, choćby Jurka Dudka, który powinien być 
ambasadorem reprezentacji Polski. Nie pojmuję 
tego. 

Udane występy w reprezentacji musiały 
mieć wpływ na transfer do Olympique Lyon.

Francuzi wypatrzyli mnie na meczach mło-
dzieżowej reprezentacji Polski. Wiem, że szukali 
stopera. Zauważył mnie Bernard Lacombe pod-
czas wygranego 2:1 meczu ze Słowacją. Nieźle 
wtedy zagrałem i strzeliłem jedną z bramek. 
Decydujący był jednak mecz pierwszej reprezen-
tacji z Francją w 1994r. To była ta złota jede-
nastka francuska, która zdobyła później mistrzo-
stwo świata i Europy. Mecz w Zabrzu zakończył 
się bezbramkowym remisem, a ja w 29 minucie 
wszedłem na boisko za Marka Koźmińskiego. 
Pamiętam, że w reprezentacji Francji występo-
wał wtedy ostro grający lewy obrońca Marsylii 
Éric Di Meco. To była prawdziwa kosa. W jednej 
z akcji ściąłem się z nim. On leżał, ja wstałem, 
otrzepałem się i poszedłem dalej. Francuzi nie 

wiedzieli co się stało, to nie tak miało wyglą-
dać. Potem obserwowali mnie chyba z pięć razy 
w Lechu Poznań (o czym nawet nie wiedziałem) 
i zdecydowali. Przylecieli prywatnym samolotem 
na lotnisk w Ławicy. Moja mama w ogóle nie 
mogła tego pojąć. Mówiła „Nie, to się nie dzie-
je naprawdę.” Faceci w garniturach przyjechali 
zabrać chłopaka z Kaliny, łobuza można powie-
dzieć, prywatnym samolotem do Francji. Kilka 
lat wcześniej, kiedy grałem jeszcze w Motorze 
pod dom na Kalinę najnowszym Mercedesem  
SW140 przyjechał Sokół Pniewy. W środku tre-
ner Andrzej Strugarek i kierownik drużyny, któ-
rego nazwiska nie pamiętam. Chcieli mnie ku-
pić i mieli ze sobą walizkę pieniędzy. Mama nie 
chciała mnie w ogóle wypuścić z domu. Dla niej 
to wyglądało jak mafia. W grze były wtedy Legia, 
Lech, Widzew i właśnie Sokół Pniewy, który da-
wał duże pieniądze, ale odmówiłem. Pieniądze 
nie były dla mnie na pierwszym miejscu, chcia-
łem grać w dobrym klubie, rozwijać się, robić 
karierą. Wyszło na moje, bo za dwa, trzy lata 
pieniądze w Pniewach się skończyły.

Równie ciekawe musiały być okoliczno-
ści wyjazdu do Kataru.

Ofertę gry w Katarze dostałem od mojego ko-
legi z szatni RC Lens Jérôme Leroy. Zadzwonił do 
niego trener Luis Fernandez, u którego grał wcze-
śniej w Paryżu. Szukał obrońcy. Myślę - mam 
w perspektywie mistrzostwa świata, nie dam 
rady. Ale zadzwoniłem i usłyszałem „Co ty się 
martwisz, tak cię przygotuję na reprezentację, 
że będziesz w formie”. Spotkanie z przedstawi-
cielami klubu Al-Rajjan odbyło się w Paryżu. Dali 
mi dwa i pół razy więcej niż miałem we Francji, 
więc się długo nie zastanawiałem. Miałem już 
prawie 30 lat. W Katarze, w tym skwarze, w tej 
saunie grałem dwa lata. Było tam nieprawdopo-
dobnie gorąco. Temperatura na dworze sięgała 
czasem 53-57°C. 

W takich warunkach kibice zjawiają się 
na stadionach? Pytam, bo słyszałem, że 
szejkowie oglądają mecze w telewizji. 

Pamiętam finał rozgrywek o Puchar Kataru. 
Trzydzieści tysięcy widzów. Dlaczego? Płacili po 
40 dolarów każdemu, kto przyjdzie na stadion. 
Dodatkowo do wylosowania wśród kibiców było 
12 samochodów. 50 dolarów dostawali ci, któ-
rzy grali na trąbkach. Inne razem po meczu za-
ciekawiło mnie, że nasi kibice ściągają koszulki, 
chowają i zakładają nowe, w innych barwach. 

Okazało się, że czekali na następne spotkanie. 
Na stadionie były rozgrywane po dwa mecze, je-
den po drugim, od piątku do niedzieli.

Inny świat, inna kultura, nie tylko 
piłkarska

W pamięci zostaje upał. Jak przyleciałem tam 
pomyślałem wychodząc z samolotu, że to może 
od silników, ale po wyjściu z lotniska było jeszcze 
gorzej. Naoglądałem się tego dobrobytu, hote-
le, przepych, samochody, biżuteria. Dla nich nie 
ma żadnych problemów finansowych. Wygrasz 
mecz, strzelisz bramkę, dostajesz samochód. 
Ja dostałem zegarek za 20 tysięcy dolarów od 
prezesa, syna szejka. Nie było dla nich żadnych 
problemów. Po jednym z meczy wygranym przez 
nas 1:0 wytypowali mnie do kontroli antydopin-
gowej. Mecz zaczął się o 20.00, skończył 22.30 
a ja o 1.30 miałem samolot do Polski, na mecz 
reprezentacji. Po takim meczu bardzo ciężko 
oddać mocz do analizy. Wszystko wypocone. 
Wypiłem jedno piwo, drugie, trzecie, w głowie 
mi już zawirowało i mówię do kierownika „Nie 
dam rady, a muszę zaraz lecieć, bo mam mecz”. 
Poszedł porozmawiać do tej komisji, ale go pogo-
nili. Idę do szejka, a szejk jak to szejk, poszedł 
tam, zjechał całą tą komisję i na kontrolę wzięli 
bramkarza zamiast mnie. 

Wasze pokolenie nie osiągnęło tyle, ile 
by chciało w piłce reprezentacyjnej…

Na pewno. Byłem na trzech turniejach 
– Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii, 
Mistrzostwach Świata w Niemczech oraz 
Mistrzostwach Europy w Austrii i Szwajcarii. Za 
każdym razem nie wyszliśmy z grupy. Największą 
szansę mieliśmy chyba w Korei. Miałem trzech 
trenerów i wszyscy oni popełnili jakiś błąd. Dawali 
nam za duże obciążenia. To było niepotrzebne. 
Graliśmy cały sezon. Dziś czas przed meczem to 
spacery, taktyka i to wszystko. Wtedy była wal-
ka, mecze jedenastu na jedenastu, dwa treningi 
dziennie. Nie mieliśmy siły. Totalna niemoc. 

Miałeś szanse pojechać na Igrzyska 
Olimpijskie w Barcelonie?

Miałem szanse. Na zgrupowaniu w Kamieniu 
odpadło nas czterech. Spośród zawodników 
w polu byłem najmłodszy (młodszy był chyba 
tylko bramkarz Arkadiusz Onyszko), a ponadto 
miałem wtedy troszkę naciągnięty mięsień dwu-
głowy. Nie pojechałem, ale można powiedzieć, 
że z tej grupy, która tam była zrobiłem chyba 
największą karierę. Z drugiej strony oni zdobyli 

srebrny medal olimpijski. Ale co zrobisz? Takie 
jest życie. Może to mnie później bardziej zmo-
bilizowało? Wtedy to i tak było dla mnie duże 
wyróżnienie, że znalazłem się w tej szerokiej 
kadrze.

Wróciłeś do Lublina…
Wiesz, tu czuję się dobrze. Jestem bardzo 

związany z Lublinem. Mogłem mieszkać we 
Francji, mogłem mieszkać w każdym miejscu 
Europy, ale tu się urodziłem, tu się wychowałem, 
tu mam korzenie. Jak chcę gdzieś lecieć, to wsia-
dam w samolot. Lotnisko mam blisko.  Żyję spo-
kojnie, w domu. Widzisz co się dzieje na świecie. 
Człowiek myślał - nigdy już nie będzie wojny. 

Co myślisz sobie, kiedy spoglądasz 
wstecz?

W sporcie musisz mieć talent, charakter 
i ciężko pracować. To wszystko musi iść w pa-
rze. Czasami zawodnik nie jest utalentowany, 
ale charakterem i podejściem do zawodu osią-
gnie więcej niże ten, który polega tylko na swoim 
talencie. Ważna jest determinacja i dążenia do 
celu. Moim było grać tak by wyjechać na zachód. 
Grałem w reprezentacji. Gdyby ktoś, kiedy za-
czynałem grać w piłkę, powiedział mi, że wystą-
pię 96 razy w reprezentacji, to bym się uśmiał 
i wyszedł. Ale tak się stało, już tego nie odwróci-
my. Myślę sobie, co może być piękniejszego niż 
być zawodowym sportowcem i robić to co lubisz? 

Jacek Bąk
Urodzony 24 marca 1973r. w Lublinie, piłkarz re-

prezentacji Polski w piłce nożnej, wieloletni kapitan 
kadry w której rozegrał 96 spotkań i strzelił 3 bramki. 
Uczestnik turniejów finałowych Mistrzostw Świata 
w 2002r. i w 2006r. oraz Mistrzostw Europy w 2008r. 
Zawodnik Motoru Lublin, Lecha Poznań, Olympique 
Lyon, RC Lens, Ar-Rajjan S.C., Austrii Wiedeń. Mistrz 
Polski z Lechem (1992/93) i Francji z Olympique 
(2001/02), zdobywca rozgrywek o krajowy puchar 
w Katarze (2005/06) i Austrii (2008/09).
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Robiąc przelew trzeba wpisać numer 
konta, czyli ciąg 26 cyfr i mamy pew-

ność, że środki które zejdą z naszego konta, 
trafią bezpiecznie tam gdzie powinny. Pozostaje 
pytanie tylko czy będzie to tego samego dnia, 
czy też dopiero następnego. Ale jak to wszystko 
działa?

Przelewy krajowe
Jeżeli przelewy wykonywane są w obrębie 

danego banku w kraju – całość rozliczana jest 
przez wewnętrzny system banku, a jego realiza-
cja jest natychmiast, czyli pieniądze są na koncie 
od razu. W przypadku gdy przelew jest realizo-
wany w kraju, ale pomiędzy różnymi bankami, 
wtedy takie zlecenie przelewu rozliczane jest 

przez system międzybankowy ELIXIR. Zlecenie, 
które zostaną złożone do godziny 13:30, po-
winny pojawić się na rachunku odbiorcy jeszcze 
tego samego dnia. Jeśli jednak zlecenie zosta-
ło złożone po godzinie 16, to przelewu można 
spodziewać się na drugi dzień, maksymalnie do 
godziny 11:00. Istnieje jeszcze opcja przelewów 
natychmiastowych (Elixir Express) gdzie jego re-
alizacja jest w ciągu 15 minut, ale jest to zazwy-
czaj usługa dodatkowo płatna. Co ciekawe opcja 
przelewów na telefon w ramach mobilnych trans-
akcji bankowych BLIK korzysta z tego rozwiąza-
nia i jest to w większości darmowe. Taka opcja 
możliwa jest tylko jeżeli użytkownik-odbiorca ma 
zarejestrowany numer telefonu w usłudze BLIK.

RADOSŁAW WRÓBLEWSKI

Jak działają 
przelewy
i co to właściwie jest ten SWIFT?

Przelewy międzynarodowe
Jeżeli chcemy dokonać przelewu w obrębie 

Unii Europejskiej to możemy korzystać z systemy 
SEPA, który realizuje zlecenia przelewów w Euro. 
Czas realizacji to następny dzień roboczy.

O ile w numery konta bankowego w Polsce 
mają zawsze 26 cyfr, to już w każdym kraju ten 
standard może być różny, włączając w to numer 
konta zawierający także litery oraz inną licz-
bę znaków, więc bezpieczna i pewna realizacja 
przelewu wymaga znacznie więcej uwagi.

W tym miejscy dochodzimy do systemu 
SWIFT, który pozwala na realizację przelewów 
w dowolnej walucie oraz z dowolnym bankiem 
w dowolnym kraju. Co najważniejsze zapewnia, 
że pieniądze są bezpieczne i trafią do właściwego 
odbiorcy. Jest to pewnego rodzaju standard, bez 
którego w skrócie, nie da się wykonać żadnej 
międzynarodowej operacji finansowej.

SWIFT, czyli Światowe Stowarzyszenie 
Finansowej Komunikacji Międzybankowej, nie 
należy do żadnego rządu, ale jest sto-
warzyszeniem banków i zostało za-
łożone w 1973 roku z siedzibą 
w Brukseli.

Jest to jak Gmail systemu 
bankowego – system wymiany 
informacji pomiędzy kilkuna-
stoma tysiącami międzynaro-
dowych instytucji finansowych 
w ponad 200 krajach – śred-
nio ponad 40 milionów transakcji 
dziennie, w tym przelewy i wymiany 
walut. 

Każda instytucja włączona do systemu posia-
da swój unikatowy kod, dzięki któremu oprogra-
mowanie całego systemu może zidentyfikować 
źródło i cel transferu. Przykładowo kod banku 
PKO BP to BPKOPLPW, gdzie zaszyta jest infor-
macja o nazwie banku, kraju i siedzibie.

Odcięcie od systemu SWIFT
Odcięcie jakiegoś kraju oznacza, że w syste-

mie zostaje wyłączone rozpoznawanie tych ko-
dów, a to uniemożliwia międzynarodowe trans-
fery, co w praktyce oznacza całkowite odłączenie 
gospodarki od światowego obiegu pieniężnego, 

a także wstrzymania transakcji internetowych 
oraz płatności kartami kredytowymi za granicą, 
a nawet sparaliżowanie wewnętrznego systemu 
finansowego, który często korzysta z pośrednic-
twa banków międzynarodowych. W takiej sytu-
acji jedyną opcją pozostaje płatność w gotówce 
lub przesyłanie informacji o transakcji pocztą.

W ramach sankcji nie wszystkie banki w Rosji 
zostały odcięte od systemu SWIFT.

Nawet gdyby były odcięte wszystkie, Rosja 
może dalej wykonywać operacje międzynarodo-
we przez banki innych krajów, takich jak chociaż-
by Białoruś. Trzeba by było odciąć i Białoruś, ale 
wtedy znalazłoby się jakieś inne państwo gotowe 
pomóc. Tak było w  Iranie, który w 2012 roku 
został odcięty od systemu SWIFT. Wtedy trans-
akcje w jego imieniu wykonywały banki z Kataru.

Broń obosieczna
Nie ma wątpliwości, że odcięcie od SWIFT 

nawet niektórych banków to ogromne utrudnie-
nie i całkowita utrata pozycji na arenie 

międzynarodowej, co w połącze-
niu z innymi sankcjami, takimi 

jak np. wstrzymanie transakcji 
z bankiem centralnym Rosji 
powoduje spiętrzenie się 
utrudnień w działaniu całego 
systemu bankowego. Z dru-
giej strony zupełne odcięcie 

wszystkich banków powoduje 
także znaczące problemy i wiele 

ryzyk dla innych krajów, gdyż nie 
tylko Rosja nie może robić przelewów, 

ale także do Rosji nie można ich realizować, tak 
że nie ma jak zapłacić np. za gaz lub ropę, no 
chyba że spakujemy gotówkę w walizki i poleci-
my do Moskwy. 

Bez połączenia z systemem niemożliwa była-
by spłata zadłużenia rosyjskiego tak państwowe-
go jak i prywatnego, a to może narazić na duże 
ryzyko system bankowy wierzycieli. Wiele krajów 
jest w 100% zależnych od rosyjskich surowców, 
a biorąc pod uwagę, że mamy zimę, a transport, 
czyli krwiobieg gospodarki oparty jest na ropie,  
takie rozwiązanie byłoby bardzo dotkliwe dla go-
spodarek innych krajów.
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Zaskoczyła Panią agresja Rosji na 
Ukrainę?

Ta eskalacja konfliktu to coś czego wszyscy 
w Ukrainie się spodziewali. Osoby, z którymi się 
widywałam, spotykałam, zawsze mówiły, że Putin 
nie zatrzyma się na tym co uzyskał w 2014r., że 
to się na tym nie skończy. Już od kilku tygodni 
było tam obecne przeczucie, ze coś się wydarzy. 
To było coś czego wszyscy się bali, ale wiedzieli, 
że nadejdzie. 

Pytam, bo pani związki z Ukrainą są 
szczególne. Realizowała tam Pani swój pro-
jekt artystyczny „Sparks” dotykający tema-
tu wojny i ludzkiej wrażliwości. 

Nad projektem „Sparks” pracowałam od zimy 
2014r. do połowy 2016r.  Był to już taki moment, 
kiedy o wojnie w Ukrainie coraz mniej mówiło 
się w mediach. Zainteresowałam się w szcze-
gólności kwestią ludzi, którzy nie są związani 
z wojskiem, są cywilami, którzy poszli walczyć, 

TO MÓGŁBY BYĆ 
KAŻDY Z NAS
O wojnie, związanych z nią ludzkich wyborach i emocjach 
rozmawiamy z Wiktorią Wojciechowską, fotografką i artystką wizualną, 
autorką prezentowanej w wielu krajach i nagradzanej wystawy „Sparks” 
– wielowarstwowego portretu wojny na Ukrainie.

ADAM PRZYSTUPA

„S
pa

rk
s”

 w
 C

en
tr

e 
Ph

ot
og

ra
ph

iq
ue

 C
le

rm
en

t 
Fe

rr
an

d,
 F

ra
nc

ja
, 

20
18

.

Garry, 34, DJ. Zdjęcie zrobione po tym jak spędził 10 miesięcy na wojnie, lato 2015.
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zostali zmobilizowani albo zgłosili się jako ochot-
nicy. Najciekawsze było dla mnie, że każdy z nas 
mógłby być na ich miejscu. Przede wszystkim 
mężczyźni, ale pośrednio całe rodziny, a więc 
również kobiety i dzieci. To, co mnie intereso-
wało to fakt, że nie jest to do końca świadomy 
wybór, tzn. to jest wybór, który ci ludzie muszą 
podjąć w związku z sytuacją. Teraz dzieje się do-
kładnie to samo, tylko w większej skali. Ludzie, 
którzy zupełnie nie są przygotowani do walki, 
nie mają potrzebnego wyposażenia, kamizelek, 
hełmów, biorą broń by obronić swój kraj, swoich 
najbliższych.

Projekt ma charakter multimedialny, ale 
główną jego część stanowiła fotografia.

Projekt „Sparks” rozpoczęłam od portre-
tów nieprofesjonalnych żołnierzy, ochotników. 
Fotografowałam ich po kilku miesiącach pobytu 
na froncie lub po powrocie do domu - po odbyciu 
rocznej służby. Zajęło mi to ponad półtora roku 
pracy. Oprócz tego przygotowywałam materia-
ły video, serię kolaży. Cały projekt miał w jakiś 
sposób sportretować tę konkretną wojnę, ale 
też wojnę toczoną współcześnie, kiedy żołnierze 
i cywile mając przy sobie telefon, robiąc zdję-
cie czy film mogą dziś sami kreować jej obraz. 
Każdy dokumentuje zdarzenia, przekaz jest więc 
bardzo bezpośredni. Bardzo często słyszałam od 
żołnierzy, iż robili pewne zdjęcia po to, żeby nie 
zapomnieć. By nie znaleźć się w takiej sytuacji, 
kiedy sami nie będą wierzyć, że to co, było ich 
udziałem się  wydarzyło. Nam samym przecież 
trudno jest uwierzyć, że to wszystko czego jeste-
śmy świadkami ma miejsce w dzisiejszych cza-
sach. Ten element osobistej dokumentacji był dla 
mnie ważny. Zebrałam dużo materiałów, relacji 
osób z którymi pracowałam. Ale rzeczywiście, 
głównym elementem projektu były portrety. 
Podczas wykonywania zdjęć rozmawiałam z żoł-
nierzami o tym, co przeżyli, o tym jak wyglądało 
ich życie przed wojną. Z jednej strony, w jakiś 
sposób, ich historie były podobne, a z drugiej, 
każda z nich była inna. 

Domyślam się, że nie były to proste 
rozmowy…

To oczywiście zależało od osoby, ale było dużo 
bolesnych rozmów. Nie wymuszałam na nich wy-
znań. Jedni otwierali się bardziej, drudzy mniej, 
ale wiele osób miało potrzebę powiedzenia tego, 
co im leżało na sercu. Myślę, że jest to normalne 
zachowanie. Takich rzeczy nie mówi się swoim 

najbliższym, ponieważ nie chce się ich martwić. 
Ci chłopcy chronili swoje mamy, żony, dziewczy-
ny przed tymi informacjami.

Zdjęcia portretowe nie są Pani obce. Czy 
twarze ludzi doświadczonych przez wojnę 
są naznaczone czymś szczególnym?

Przystępując do projektu miałam założe-
nie, by wykonywać portrety w trakcie rozmów. 
Zakładałam, że moi bohaterowie opowiadając 
o tym co przeszli, raz jeszcze widzą to czego byli 
świadkami, że te obrazy w jakiś sposób mogą 
się odbijać w ich twarzach. Trzeba pamiętać, ze 
żaden z nich nie był żołnierzem zawodowym, nie 
był przygotowany ani fizycznie ani psychicznie 
na to, że będzie zabijać i że może zginąć. Nie 
byli gotowi, na to co miało ich spotkać, wiec te 
pierwsze sytuacje w których tracili swoich ko-
legów, to były momenty straszliwe. To jest tra-
gedia. Oczywiście, oglądając telewizję możemy 
próbować postawić się w sytuacji ludzi, którzy 
tam cierpią, natomiast jeśli dotknęłoby to nas 
postrzegalibyśmy to zupełnie inaczej. Nigdy się 
nie da zrozumieć tego, co doświadczyli, jeśli nie 
było to naszym udziałem. To, co chciałam prze-
kazać w tych portretach, to fakt, że jednak mo-
żemy się w nich przejrzeć, nałożyć na to swoje 
własne emocje, odnaleźć coś wspólnego (podo-
bieństwo wieku, zawodu) i próbować z tą osobą 
empatyzować. 

Wpisała się pani w tradycję munduro-
wych portretów z początku dwudziestego 
stulecia, zdjęć odnajdywanych dziś wśród 
rodzinnych pamiątek.

To prawda, to część mojej inspiracji, stąd 
zdjęcia są trochę pozowane na dawne portrety 
militarne. Fotografując tych mężczyzn starałam 
się jednak, by ich cywilny ubiór podkreślał, że to 
ochotnicy, którzy zostali żołnierzami. Odwołanie 
się do tradycji zdjęć mundurowych to pokazanie, 
że wojna się powtarza i często bywa taka sama 
jak przed laty, bo ta toczona od 2014r. na wscho-
dzie Ukrainy przybrała formę wojny pozycyjnej. 
Moi rozmówcy często wspominali, że w okopach 
czytali Remarque’a i czuli się jak ich rówieśni-
cy podczas I wojny światowej. Ciekawe, że do-
świadczenie wojny jest w istocie takie samo. 
Może się wydawać, iż jest inne, bo w inny spo-
sób ją dokumentujemy, ale jest ciągłość błędu 
– wojny wciąż się zdarzają. Wracając do portretu 
militarnego – interesowało mnie jego znaczenie 
w dawnych czasach. Kiedy fotografia nie była tak 

Sasha, 20, student. Zdjęcie zrobione po tym jak spędził 12 miesięcy na wojnie, 
zima 2015/2016.
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Sparks (Iskry), Golden Collages, Oddział, 
kolaż na bazie zdjęcia z telefonu komórkowego żołnierza, płatki złota, 2015.

dostępna, ten portret mógł być zarazem pierw-
szym i ostatnim. Był to rodzaj relikwii, którą da-
wano mamie, żonie, siostrze czy innym bliskim 
przed wyruszeniem na wojnę. 

Los sprawił, że wpisuje się Pani w tę cią-
głość doświadczeń, przesyłając zdjęcia ro-
dzinom żołnierzy.

Dostałam już dwie informacje o chłopakach, 
którzy teraz zginęli. Ich rodziny zgłaszają się 
do mnie z prośbą o udostępnienie zachowanych 
ich zdjęć i nagrań. To dla mnie bardzo waż-
ne. Niestety, nie mam kontaktu  ze wszystkimi 
osobami z którymi pracowałam. Nie wiem, czy 
tych, które zginęły nie jest więcej. Kiedy robi-
łam zdjęcia miałam nadzieję, że nie będą musieli 
już walczyć. Dziś ich doświadczenie okazało się 
niezbędne. 

Jest na tej wystawie zdjęcie szczególne…
To kolaż, na którym polegli i ranni żołnierze 

pokryci są złotem. Zdjęcie wykonał telefonem 
komórkowym jeden z żołnierzy. To próba wyra-
żenia pewnego rozdarcia. Poległy żołnierz staje 
się bohaterem, dostaje medale, ale już go nie 
ma. Mamy tu też pewien wymiar sakralny, na-
wiązanie do kultury wschodniej, do ikony. Jest to 
oczywiście rodzaj upamiętnienia tych ludzi, ale 
też pokazania skali poniesionych ofiar.  

Wyjaśnijmy skąd pomysł na tytuł wysta-
wy – sparks czyli iskry?

Pomysł pojawił się podczas rozmowy z jednym 
z żołnierzy, który opowiadał o jednym ze swo-
ich pierwszych wojennych doświadczeń. Podczas 
bombardowania widział eksplozje, które zabijały 
jego przyjaciół i to odbijało się w jego spojrze-
niu. To było dla mnie tym przełożeniem – to co 
oni widzieli, my możemy teraz zobaczyć w ich 
oczach. Później, gdy pracowałam z cywilami, słu-
chałam opowieści o atakach rakietowych. Kiedy 
taki „Grad” uderza rozpryskuje się na setki, ty-
siące odłamków. Rozpalone, zbliżają się z wiel-
ką prędkością i wyglądają jak iskierki. Wszyscy 
mówili o nich właśnie w ten sposób – iskry bądź 
iskierki. To iskierki śmierci, które potrafią przebić 
kilka ścian i nie można się przed nimi schować. 
Symbolizowały nieuchronność przeznaczenia 
w strefie wojny.

Mówimy o śladach iskier w ich oczach, 
a czy jest obok nich cień nadziei?

Rozmawiając teraz z nimi, czytając ich wia-
domości w mediach społecznościowych widzia-
łam bardzo dużo nadziei. Morale tych wszystkich 

chłopaków jest bardzo wysokie. Chcą walczyć, 
chcą wygrać, chcą obronić swój kraj. Stoją jed-
nak przed wielką potęgą i nie wszystko od nich 
zależy. Oni na pewno mają nadzieję i ja też chce 
ją mieć. Wierzę w nich. My, choć od nich oddale-
ni możemy pomagać, bo potrzeb jest tak wiele. 
Sprecyzowanych - od sprzętu taktycznego po ar-
tykuły  medyczne i leki. Aktywnie pomagać - to 
najlepsze co możemy zrobić. Nie poddawać się 
tak jak oni.

Wiktoria Wojciechowska
Ur. w 1991 roku, w Lublinie. Artystka wizual-

na realizująca tematy społecznie zaangażowane, 
wykorzystująca w swojej pracy m.in. fotogra-
fię, kolaż, wideo, rzeźbę i instalację. Twórczyni 
projektu Iskry (Sparks), który od lat mediował 
na świecie skutki konfliktu w Ukrainie i osobi-
ste doświadczenia ludzi, którzy zostali w niego 
zaangażowani. Był przedstawiany w prestiżo-
wych muzeach i centrach sztuki m.in. w MUCEM 
w Marsylii, Muzeum Sursock w Bejrucie, Muzeum 
Fotografii w Rydze, La Filature w Miluzie. Seria 
72 portretów żołnierzy należy do kolekcji 
Muzeum w Grenoble i wkrótce stanie się częścią 
stałej ekspozycji muzeum. Filmy z projektu Iskry 
prezentowane były m.in w Musée de l’Elysée 
w Lozannie, w Audytorium Luwru w Paryżu 
oraz w Haus der Kulturen der Welt w Berlinie. 
Projekt był wielokrotnie nagradzany, m.in. dwo-
ma nagrodami podczas festiwalu fotografii Les 
Rencontres d’Arles (Prix Madame Figaro, Prix 
Decouverte - People’s Choice). 

W swoich aktualnych pracach artystka poru-
sza temat odbudowywania relacji między czło-
wiekiem i naturą za pomocą kontaktu fizycznego 
z naturalnymi materiałami.

www.wiktoriawojciechowska.com
www.instagram.com/wiktoria_w__________
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felieton

Ta opowieść miała być o czymś zgoła innym. 
Umyśliłem sobie podążać w niej tropem kocich 
wędrówek. Kręte to ścieżki i skryte, pozwala-
jące wolno puścić wodze wyobraźni. Bawić, in-
trygować, zaciekawiać. Kto wie kędy by nas po-
wiodły, kogo spotkalibyśmy na naszej drodze? 
Pomyślałem wszakże, iż bawić słowem byłoby 
dziś rzeczą nie do końca właściwą. Kiedy piszę te 
słowa nowa odsłona toczącej się od 2014r. woj-
ny w Ukrainie, części z nas, powoli zaczyna po-
wszednieć. Choć pomagamy uchodźcom, już nie 
rozpoczynamy każdego poranka od pospieszne-
go przeglądania wiadomości zza wschodniej gra-
nicy. Do czasu aż przyjdą wieści, jak te z Buczy, 
Irpienia czy Hostomla. Obrazy ulic i placów usia-
nych ciałami pomordowanych cywilów, uśmierco-
nych strzałem w potylicę, rozjeżdżanych gąsieni-
cami czołgów by zatrzeć ślady tortur i gwałtów. 
Wtedy pytamy – dlaczego? Pytamy o źródła zła, 
pytamy – jak to możliwe? Zderzamy to z wizją 
kraju, który wydał Puszkina, Dostojewskiego, 
Tołstoja, Czechowa, Czajkowskiego, czy choćby 
Wysockiego i rozumiemy jeszcze mniej. Bezradni 
sięgamy po strofy trawionych przed laty tą samą 
rozterką poetów, by wspomnieć choćby przejmu-
jący fragment wiersza Leszka Czajkowskiego…

„Czemu Bóg nad Czeczenią też udaje że śpi
Choć osacza Hiobowy go lament
Może kiedyś i w Niebie zakołacze do drzwi
Wojsko w ruskie mundury odziane
Będą białe anioły czarną dławić się krwią
Nader łatwo niewinnych zabijać
I zawołać na trwogę już nie będzie miał kto
Odrodziła się Wiedźma Rassija”
Może, by to zrozumieć, jeszcze raz (bo już 

kiedyś o tym pisałem) należałoby cofnąć się do 

roku 1223, kiedy wódz mongolski Subedej pobił 
Rusinów w bitwie nad rzeką Kałką. Pojmanych 
i skrępowanych kniaziów ułożono wtedy na zie-
mi. Przykrywszy nieszczęśników platformą ze 
zbitych desek, która służyła za podłogę, tak dłu-
go nań ucztowano, aż poduszono pokonanych. 
Czternaście lat później zagony Mongołów sięgnę-
ły księstw ruskich, zwanych odtąd przez blisko 
250 lat Urus-ułus, czyli ruską dzielnicą. Przez ten 
czas książęta ruscy jeździli na posłuchanie do 
Saraju nad Achtubą, gdzie chan w swej łaska-
wości, nadawał im władze nad ziemiami ruski-
mi (tzw. jarłyk), oczekując wierności, podatków 
i spełniania nawet najbardziej okrutnych poleceń. 
Amerykański historyk Richard Pipes wskazuje, iż 
właśnie ten okres miał wpływ na zmiany cywi-
lizacyjne i kulturowe na Rusi, na sposób spra-
wowania władzy. Upokarzani przez potomków 
Dżingis-Chana władcy Rusi centralnej i wschod-
niej przejęli od nich zwyczaj traktowania swych 
księstw jak terenów podbitych, którymi zarządza 
się przez zbiorowy terror. To wtedy do języka ro-
syjskiego weszły z mowy najeźdźców takie słowa 
jak „dyby”, „knut” czy „kandały” (czyli kajdany).

Zwyczaj to niezmienny, niezależnie czy nad 
murami Kremla powiewa flaga czerwona czy 
dwugłowym orłem zdobna. Zważywszy na jego 
genezę, warta opowiedzenia zda się histo-
ria Rafała Gan-Ganowicza, potomka polskich 
Tatarów herbu Rawicz, który tocząc z sowieckim 
imperium swoją osobistą wojnę starał się je, 
z tej przypadłości wyleczyć. Zda się również, iż 
lepszego momentu na ową opowieść nie będzie. 

Na świat Rafał Gan-Ganowicz przyszedł 23 
kwietnia 1932r. w podwarszawskim Wawrze. 
Wojna szybko zabrała mu oboje rodziców. Mama 

FELIETON ADAMA PRZYSTUPY

O trudnym 
szukaniu odpowiedzi

Opowieść pięćdziesiąta piąta

zginęła od zabłąkanej niemieckiej kuli jeszcze we 
wrześniu 1939r. Ojciec, z którym chłopiec był bar-
dzo związany zginął w Powstaniu Warszawskim. 
Osierocony dwunastolatek musiał szybko doj-
rzeć. „Strata ojca była dla mnie okropnym cio-
sem, zwłaszcza że nie miałem żadnej rodziny, 
nie miałem się na kim oprzeć. Nie wiedziałem 
co ze sobą zrobić, byłem kompletnie zagubiony.” 
– wspominał w filmie dokumentalnym w reżyse-
rii Piotra Zarębskiego – „Włócząc się w okolicach 
Warszawy natrafiałem na oddziały rosyjskie. To 
było dla mnie bardzo silne zderzenie z inną formą 
cywilizacji, niezrozumiałą dla mnie. To było prze-
siąknięte dzikością, barbarzyństwem”. W auto-
biograficznej powieści „Kondotierzy” pisał: „Kto 
widział przemarsz Armii Czerwonej pod koniec 
drugiej wojny światowej, ten nigdy nie zapo-
mni sowieckiego wandalizmu. Czego Sowieciarz 
nie mógł ukraść, to niszczył”. Tak jak my pytał 
o naturę tych zachowań i nie znajdował odpo-
wiedzi. Przechodził formację, która, jak z ironią 
wspominał po latach, zwichrowała mu całe ży-
cie. W powojennej Polsce mając lat ledwie naście 
zaangażował się w działalność tajnej organizacji 

kolportującej antykomunistyczne ulotki i malują-
cej napisy na murach. „Zaczęło się to niewinnie. 
Ulotki i afisze. Tajniacy z urzędu bezpieczeństwa 
nie próbowali nas nawet zatrzymywać. Strzelali 
jak do kaczek. Jeden z kolegów był ranny w płu-
co, innemu przestrzelili kolano. Jeszcze innego 
dobili na śledztwie. […] Postanowiliśmy się bro-
nić. W ścisku tramwajowym kradliśmy milicjan-
tom pistolety. Rozbroiliśmy w ciemnej ulicy so-
wieckiego żołnierza.” – wspominał.

Konspiracja skończyła się nagle 24 czerw-
ca 1950r. kiedy usłyszał kilka słów rzuconych 
spiesznie przez kolegę „Rafał, organizacja 
wpadła, szukają cię”. Nie wrócił już do domu. 
Postanowił uciekać na Ziemie Odzyskane, do 
Wrocławia, by tam zdobyć nową tożsamość jako 
domniemany repatriant z Kresów. Kiedy jednak 
na stołecznym dworcu dostrzegł pociąg zmierza-
jący do Berlina, wiedziony impulsem postanowił 
uciekać na zachód. Tę niebezpieczną podróż od-
był zawieszony na konstrukcji między podwo-
ziem a podłogą wagonu. Podczas postoju pocią-
gu w stolicy Wielkopolski został zauważony przez 
kolejarza obstukującego młotkiem hamulce wa-
gonów. Na szczęście poznaniak to co zobaczył 
zachował dla siebie. Po wielu godzinach pociąg 
dotarł do Berlina Wschodniego. Wyczekawszy aż 
dworzec opustoszeje dotarł do toalety. Tam ob-
mywszy się zimną wodą czekał wieczoru. Potem 
wydostał się na miasto. Kierując się chylącym się 
nad horyzontem słońcem powędrował na zachód 
licząc, że dotrze do brytyjskiej, amerykańskiej, 
lub francuskiej strefy okupacyjnej. Pamiętać na-
leży, że nie istniał jeszcze słynny mur berliński, 
a stref okupacyjnych jeszcze przez dwa lata nie 
oddzielały nawet zasieki z drutu kolczastego. 
Ostatecznie niezatrzymywany dotarł do części 
miasta kontrolowanej przez Amerykanów. Tam 
w dzielnicy Steglitz spędził Gan-Ganowicz półto-
ra roku w obozie dla uchodźców: „Piliśmy spi-
rytus apteczny mniej lub bardziej rozcieńczony 
wodą. Paliliśmy papierosy ze skromnego przy-
działu. Nocne rozmowy ludzi, którzy nie widzieli 
przed sobą normalnej przyszłości, ludzi z nienor-
malnego państwa, ofiar nienormalnego porząd-
ku na świecie. Żołnierze z Obozu Zwycięzców 
w obozie kierowanym przez zwyciężonych...” 
W te dni i noce układał w swej głowie przewrotną 
ideę. Przewrotną, bo wywiedzioną ze słów Mao 
Zedonga: „Milion ukłuć szpilką i słonia zabije - 
powiedział Mao. Ja sobie wziąłem to do serca 
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felieton
i spędziłem życie na kłuciu moją prywatną szpi-
leczką sowieckiego słonia.”

Początkowo zaciągnął się do polskich oddzia-
łach wartowniczych przy armii amerykańskiej. 
Rozczarowany jałowością tej służby poprosił 
o przeniesienie do Francji. Tam zdał maturę, tam 
również przeszedł intensywne szkolenie wojsko-
we odbierając w 1959r. patent oficerski podpo-
rucznika z rąk gen. Władysława Andersa. Jak 
wspominał były to tajne szkolenia organizowa-
ne przez Francuzów, na wypadek wybuchu III 
wojny światowej, dla oficerów mający utrzymać 
kontakt między zachodem a krajem. Mijały lata 
a konflikt, który mógłby zburzyć jałtański porzą-
dek stawał się coraz mniej realny. Gan-Ganowicz 
poczynał wątpić, czy kiedykolwiek będzie mu 
dane walczyć. 

Okazja nadarzyła się w 1965r. w zgoła nie-
spodziewanym miejscu. W Kongo od roku trwa-
ła rebelia wspieranych przez ZSRR zwolenników 
zamordowanego trzy lata wcześniej lewicowego 
premiera Patrice’a Lumumby. Gan-Ganowicz po-
rzucił pracę nauczyciela i zamustrował się do na-
jemnych oddziałów organizowanych przez pre-
miera republiki Mojżesza Czombego. To co zastał 
w Kongo, przerastało okrucieństwem wszystko 
co widział do tej pory: „Krew zaczęła się lać stru-
mieniami. Gwałcono kobiety. Sztachety płotu 
okalającego koszary udekorowano białymi dzieć-
mi. Ze szczególną gorliwością znęcano się nad 
zakonnicami i misjonarzami. W tym samym cza-
sie komunistyczni emisariusze docierali do ple-
mion żyjących w dżungli i wchodzili w kontakt 
z plemiennymi czarownikami. “Rżnąć białego” 
było hasłem, które odpowiadało im szczególnie. 
Uzbrojone przez Sowietów plemiona zajmowały 
miasta i plantacje. Odurzeni przez czarowników 
haszyszem wojownicy prześcigali się w krwiożer-
czości i okrucieństwie. Przez Sudan szły trans-
porty sowieckiej broni.” Polak współdowodził 
m.in. obroną Stanleyville, stojąc na czele miej-
scowych oddziałów. W przeciągu kilku miesięcy 
sytuacja w Kongo uległa jednak zmianie. W wyni-
ku przewrotu władzę objął generał Mobutu Sese 
Seko, który zrezygnował z usług europejskich 
kondotierów. 

Rok 1967 zastał Rafała Gan-Ganowicza 
w Jemenie, jako doradcę partyzanckich od-
działów obalonego przez rewolucjonistów kró-
la Muhammada al-Badra. Ostatni monarcha 
Jemenu szukał pomocy w Arabii Saudyjskiej, 

uzurpatorów wspierał Egipt i Związek Radziecki. 
„W mało znanym kraju, w wojnie, o której mało 
kto słyszał, po raz pierwszy od wielu lat — znów 
dane było Polakowi stanąć z bronią w ręku na-
przeciw Armii Czerwonej. I los chciał, żebym ja 
właśnie był tym Polakiem. Błogosławiony los! 
Koledzy dziwili się, że wsłuchiwałem się w wycie 
katiusz z uśmiechem i że drżały mi ręce trzyma-
jące lornetkę. — Dajcie mu spokój — powiedział 
im Georges. — On tu ma swoje osobiste pora-
chunki.” – pisał w „Kondotierach”. Gan-Ganowicz 
szkolił powstańców, ale brał też udział w wal-
kach. Podczas jednej z akcji jego oddział ze-
strzelił sowiecki myśliwiec. Okazało się, że pilo-
tował go pułkownik Kozłow, szef rosyjskiej „misji 
doradczej” przy „ludowej” republice. Znalezione 
przy nim dokumenty przekazane Saudyjczykom 
posłużyły potem na forum ONZ jako dowód so-
wieckiego zaangażowania w jemeński konflikt.

Kreśląc tę opowieść, raz po raz, sięgam do 
wspomnień Rafała Gan-Ganowicza. Odnajduje 
tam fragment, którego lektura być może rzuci 
światło na to, co zdarzyło się w podkijowskiej 
Buczy: „Czerwona zaraza zabija. Zabija ciało, 
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gdy nie może zabić ducha. Szliśmy przez spalo-
ne wioski. Sowieci stosowali tu już wtedy ludo-
bójcze metody, które po latach obrócili przeciw-
ko Afganom. Ich lotnictwo atakowało bezlitośnie 
każde skupisko ludzkie w niepodlegającej im 
części kraju. Skoro mężczyźni na ogół znaleźli 
się w szeregach powstańczych — w niszczonych 
rakietami i bombami wioskach ginęły kobiety 
i dzieci. Płonęły skromne zbiory podpalane na-
palmem, ginęły stada bydła i baranów masakro-
wane z rozmysłem przez sowieckich pilotów. Ta 
wojna przeciw bezbronnym nie była objawem 
szczególnego sadyzmu czy zezwierzęcenia „do-
radców”: były to zimno, planowane w Moskwie 
zasady prowadzenia walki, mające potrójny cel. 
Po pierwsze, wygłodzić i zastraszyć ludność. 
Zagrozić ogniem i zarazą. Przerazić trupim za-
pachem ciągnącym od pól, od makabrycznej 
stołówki sępów, które, spasione i ociężałe, nie 
nadążały w spełnianiu swej roli grabarzy. Inną 
korzyścią, płynącą z tych barbarzyńskich metod, 
było sianie nienawiści. Jasne było bowiem, że 
górale za spalone wioski, za zabite i pokaleczone 
dzieci mścili się na każdym złapanym dżimu-ri. 
Mścili się nieraz okrutnie. To z kolei rodziło nie-
nawiść i kopało przepaść między dwoma odłama-
mi społeczeństwa jemeńskiego i miało zapobiec 
próbom pojednania się sowieckim kosztem: divi-
de et impera. Po trzecie wreszcie, dymiące pogo-
rzeliska i kalekie dzieci miały być ostrzeżeniem 
dla wahających się plemion: patrzcie co czeka 
wasze rodziny, jeśli stawicie nam opór!”

Po powrocie z Jemenu zamieszkał w Paryżu. 
Pracował jako kierowca, elektryk, tłumacz, 
był korespondentem Radia Wolna Europa 
i zagranicznym przedstawicielem konspiracyjnej 
„Solidarności Walczącej”. W okresie stanu wo-
jennego organizował we Francji demonstracje 
w obronie więzionych działaczy „Solidarności”. 
Do Polski powrócił w 1997r. W tym samym roku 
postał o nim film „Pistolet do wynajęcia, czyli 
prywatna wojna Rafała Gan-Ganowicza”, któ-
ry jak pamiętam w pewnych kręgach swym te-
matem wywołał wówczas wściekłość i miast do 
emisji powędrował „na półkę”. Antykomunizm, 
którego jak podkreślał nie wyniósł z domu, a na-
uczyli go sami komuniści nie był akceptowany. 
Odmieniane przez wszelkie przypadki słowo na-
jemnik miało szokować. On sam miał na ten te-
mat własne zdanie: „Ci żołnierze nie sprzedawali 
się ani każdemu kto płacił, ani nawet temu kto 

płacił najwięcej. Wtedy czułem to instynktownie. 
Dowód na to miałem kilka lat później, gdy wysłan-
nik Fidela Castro proponował nam w paryskiej 
restauracji „Le Fouquet’s” na Polach Elizejskich 
znacznie wyższe gaże i wyższe stopnie w służbie 
rewolucji w Boliwii. Żaden z obecnych ze mną 
sześciu oficerów nie zgodził się pójść „zaszczyt-
nym” śladem Che-Guevary. A przecież naszych 
odpowiedników z przeciwnej strony barykady 
nikt nie śmie nazwać „czerwonymi najemnika-
mi”. Nawet tych, którzy, jak „Che”, zarabiali dzie-
siątki tysięcy dolarów i posiadali luksusowe wille 
na Kubie...”

Osiadł w Lublinie. Na nowo odkrywał swoją 
ojczyznę, udzielał się społecznie na rzecz naj-
młodszych. 22 listopada 2002r. przegrał swą 
ostatnią walkę, tym razem z chorobą. Pochowano 
go na starym cmentarzu na Kalinowszczyźnie. 
Odwiedzając tam swych kolegów, zatrzymuje się 
również przed grobem pana Rafała. W pamięci 
powraca wtedy fragment poświęconego mu wier-
sza Leszka Czajkowskiego

„Walczyłem w Kongo i w Jemenie
By wolnych ludów z map nie starto
Szlak wytyczyło mi sumienie
Dałem świadectwo, było warto”

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.



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 18 - W

IO
S
N

A
 2022

63

Kierowca z Charkowa,   
nauczyciel z Łucka
biznesmen ze Lwowa,
kijowski taksówkarz

Przez bezkresne pola
żółtych słoneczników
jadą stawić czoła 
armii najemników

Jadą w słońcu tacy ładni,   
bo w mundurach im do twarzy  
każdy w ręku ma karabin
żaden nie wie co się zdarzy  

Wybacz wielka Ukraino,   
dziś synowie twoi giną
Dzięki nim, rok czy dwa,
pokój tutaj jeszcze trwa

Trup w letniej sukience
obok trupa dziecka
Nie chce się w piosence
zmieścić gniew Doniecka

Jadą chłopcy drogą
przez wspomnień ruiny
I poznać nie mogą
swojej Ukrainy

A światowej dyplomacji
Sen spokojny spędza z powiek
Jak zastąpić w deklaracji
Słowo wojna innym słowem

Wybacz wielka Ukraino…

Komandos spod Pskowa
Oprawca z Czeczenii
Zbir od Kadyrowa
Francuski najemnik

Łupy zamiast żołdu
Zabawa w tortury
Bezimiennych dołów
Krajobraz ponury

Wybacz Ukraino

Gdy na mapie ruszą strzałki
jak przed gwałtem dom obronić?
Oddać, tak jak Krym, bez walki,
czy na czołgi iść bez broni?!

Wybacz wielka Ukraino…

Ciepły był ten wrzesień
Jak tamtego lata
Już maluje jesień
Zbocza gór w Karpatach

Na drogach są tanki
Pakty na papierze
A ja zza firanki
Patrzę i wciąż wierzę

Że do domu wróci córka
Że się syn odnajdzie żywy
Że wypełni znów podwórka
Dzieci gwar i śmiech szczęśliwy

Wybacz wielka Ukraino,
dziś synowie twoi giną
Dzięki nim, rok czy dwa,
pokój tutaj jeszcze trwa

Dzięki nim, rok czy dwa,
pokój u nas jeszcze trwa

Wiersz powstał po agresji rosyjskiej 
na Donbas w 2014 roku.

PRZEMYSŁAW BOGUSZ

Przemysław Bogusz 
Poeta, kompozytor i wykonawca piosenek. 

Laureat ogólnopolskich festiwali i przeglądów pio-
senki literackiej. Jako dziennikarz współpracował 
m.in. z „Rzeczpospolitą” i „Życiem Warszawy”. 
Od lat związany z sektorem pozarządowym, był 
m.in. rzecznikiem Monaru. Autor biografii Marka 
Kotańskiego („Kotan. Czy mnie kochasz?”).

Najstarszy znany wizerunek osoby strzelającej palcami pochodzi ze starożytnej Grecji z roku 
około 300 p.n.e. Ów gest, jak się okazuję, wymaga od nas niezwykłej biegłości. Jak zmierzyli na-
ukowcy maksymalna zmierzona prędkość kątowa dla nagich palców wynosiła 7800 stopni na se-
kundę, natomiast maksymalne przyspieszenie kątowe to aż 1 600 000 stopni na s2. Oznacza to, 
że przyspieszenie kątowe palców jest niemal 3-krotnie większe niż przyspieszenie kątowe ramienia 
zawodowego miotacza w baseballu.  

Wgląd w biografie romantycznych wieszczów zawstydza. Zygmunt Krasiński „Nie-Boską ko-
medię” napisał mając lat… 21. Juliusz Słowacki „popełnił” „Kordiana” gdy miał lat 24. Adam Mickie-
wicz stworzył co prawda „Konrada Wallenroda” licząc sobie 30 wiosen, ale „Odę do młodości” nakreślił 
w wieku 21 lat.

Wedle danych Międzynarodowego Funduszu Walutowego w latach 1990-2020 produkt krajowy 
brutto (PKB) Chin wzrósł o… 3593%. Drugie miejsce w tym rankingu zajęła… Polska. Na przestrze-
ni ostatnich 30 lat wypracowaliśmy wzrost rzędu 857%. Pierwszą piątkę tej klasyfikacji dopełniają 
Indie (703%), Indonezja (665%) i Arabia Saudyjska (496%). W tym przypadku, z pokorą, ale bez 
kompleksów…

Wbrew temu co się sądzi, Frankenstein to nie imię monstrum o twarzy pozszywanej dratwą, 
której charakterystyczny wygląd zasiał w zbiorowej wyobraźni angielski aktor William Henry Pratt 
ukrywający się pod pseudonimem Boris Karloff rolą w filmie z 1931r. Frankenstein to nazwisko pro-
fesora, który wskrzesił owego „homunculusa” do życia na kartach powieści Mary Shelley. To również 
nazwa starego niemieckiego rodu, który w XIII stuleciu opodal Darmstad wzniósł zamek swego 
imienia. W owym zamku urodził się i mieszkał alchemik i filozof Johann Konrad Dippel, rozbudzają-
cy swymi doświadczeniami wyobraźnię sobie współczesnych. Uważa się, iż to on mógł zainspirować 
19-letnią pisarkę. Uczynić to mogły również… Ząbkowice Śląskie noszące wówczas nazwę Franken-
stein a owiane złą sławą spalonych na stosie za czary i sprowadzenie zarazy tamtejszych grabarzy.

Choć uchodzą na najpracowitsze stworzenia na świecie pszczoły również muszą sypiać. 
To może zaskakiwać, bo do niedawna spotkać można było informacje, iż pszczoły snu nie znają. 
Najdłużej, najczęściej w nocy, śpią pszczoły-zbieraczki, ale w sen zapadają też ich młodsze siostry. 
Pszczoły śpią głównie w ulu, znacznie rzadziej poza rodziną na otwartej przestrzeni. Podobnie jak 
u ssaków, ich sen składa się z trzech faz - pomiędzy fazą czuwania a fazą głębokiego snu występuje 
najkrótsza faza lekkiego snu, która wydaje się być okresem przejściowym. W odróżnieniu od ssa-
ków nie jest możliwe określenie unikalnej długości snu, gdyż jest bardzo zróżnicowany w zależności 
od wieku i funkcji społecznej. 

Najtragiczniejsze w skutkach zejście lawiny miało miejsce 31 maja 1970r. nie w Alpach czy Hi-
malajach, ale w Andach Peruwiańskich. Tego dnia na skutek trzęsienia ziemi o sile 7,9 stopni w skali 
Richtera na wysokości około 5600 do 6200 m od zbocza szczytu Huascarán oderwała się płyta skalna 
o szerokości 800 m i uderzyła w lodowiec, powodując powstanie lawiny, która zeszła stromą doliną 
w kierunku miasteczka Yungay. Fala śniegu firnowego i błota o objętości 0,1 km3 pokonała odległość 
13km w niespełna dwie minuty. Lawina pogrzebała cała miasto powodując śmierć około 20 000 osób. 
Kataklizm przeżyło około 400 osób, które znajdowały się na najwyżej położonych terenach miasta – 
cmentarzu miejskim i stadionie (tam uratowało się 300 dzieci oglądających spektakl w cyrku).

RZECZY
POMIESZANIE
Czasem ważnych, czasem błahych, czasem intrygujących,

ale zawsze prawdziwych…

ADAM PRZYSTUPA
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Ostatnio pewna dziennikarka zapytała mnie 
jak wyglądały przedwojenne rachunki? Była cie-
kawa, czy były na niej stawki Vat i takie tam róż-
ne dane, bez których żadna faktura ani paragon 
w dzisiejszych czasach nie ma prawa istnienia. 
Całe szczęście w Muzeum Historii Miasta Lublina 
przechowujemy obszerny zbiór rachunków róż-
nych branż i działalności zarówno z dwudziesto-
lecia międzywojennego, jak i z końca XIX wie-
ku. I cóż na nich widać? Przede wszystkim są 
piękne i każdy inny. Rachunek jednocześnie był 
formą reklamy z pięknymi zdobieniami, winieta-
mi. Każdy wyróżniał się i nie można go było po-
mylić z innym. Jak widać tusz i druk zachowały 
się doskonale. Ciekawe, bo na wielu rachunkach 
nie ma nawet adresu sprzedawcy bądź usługo-
dawcy, jak również brak na nich danych klienta. 
A po co? Pan przyszedł, kupił i zapłacił. Nie ma 
tam Vat-ów, stawek, NIP-ów, REGON-ów. Po co? 
Wszyscy właściciele fi rm płacili podatek w pięk-
nym budynku na ulicy Spokojnej, dzisiejszej 
siedzibie Urzędu Wojewódzkiego. Na niektórych 
rachunkach widać znaczki opłaty skarbowej i po 
sprawie. I tak fi rmy istniały przez całe pokolenia 
zaspokajając przeróżne potrzeby lubelskiej ludz-
kości. Zapraszam więc do lektury tych arcydzieł. 
Są rachunki za remonty, drobne naprawy, za 
energię, gaz, wodę, telefon, ubezpieczenie w ka-
sie chorych i oczywiście z apteki. Na koniec za-
praszam do sklepów kolonialnych po wino, sery. 
A może czekoladki z warszawskiej fi rmy Fuchsa 
bądź bakalie i budyń z bardzo znanej fi rmy, któ-
rej nazwy nie można mi tutaj wymienić.

LUBELSKIE HISTORIE

MAGDALENA PIWOWARSKA

ACH, TE RACHUNKI…

Więcej o działalności

Muzeum Historii Miasta Lublina 

w Bramie Krakowskiej

można przeczytać na stronie:

www.muzeumlubelskie.pl

Magdalena Piwowarska
Kierownik i Kustosz Muzeum Historii Miasta 

Lublina - Brama Krakowska, Oddział Muzem 
Narodowego w Lublinie, miłośniczka historii, niezrów-
nana przewodniczka po tajemnicach dawnego Lublina.
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Panie Romanie, jakie dro-
gi przywiodły Pana do 
Lublina?

Życie tak się ułoży-
ło, że jestem wędrowcem. 
Wędrowcem był też mój 
ojciec, który w Związku 
Radzieckim wciąż uciekał 
przez NKWD, stąd w swoim 
życiu mieszkał w dwudziestu 
różnych miejscach. Urodziłem 
się w 1957r. w Smoleńsku, tam 
mieszkałem przez trzy lata. Potem 
przenieśliśmy się do Białorusi, do Homla. Tam 
ukończyłem szkołę podstawową, ale liceum koń-
czyłem już w Czernichowie, w tej części Ukrainy, 
która dziś okupowana jest przez Rosjan. Po skoń-
czeniu liceum poszedłem do wojska. Służyłem 
dwa lata. Po powrocie z wojska skończyłem stu-
dia jako nauczyciel historii. Sześć lat pracowa-
łem z dziećmi w szkole, ale to nie było dla mnie. 
Od zawsze natomiast była ze mną fotografia. 
Tato lubił fotografować, choć nie robił tego zawo-
dowo. Gdy byłem w dziesiątej klasie, dorywczo 
pracowałem jako fotoreporter w Czernichowie. 
Robiłem różne zdjęcia do wywiadów, dla prasy. 
Nawet kiedy pracowałem jako nauczyciel pro-
wadziłem warsztaty fotograficzne dla dzieci. Po 
sześciu latach szkoły zmieniłem zawód i przez 
piętnaście lat pracowałem jako instruktor nur-
kowania. Stworzyłem program nauczania dzieci, 
który był zatwierdzony przez Ukraiński Wydział 
Oświaty. Ale nawet wtedy fotografowałem, ro-
biłem zdjęcia pod wodą. W 2006r. miałem wy-
padek podczas nurkowania. Dzięki Bogu żyję, 

choć mogłem zostać pod wodą. 
Po wypadku lekarze stwier-

dzili, że nie mogę już dłużej 
nurkować. Trzeba było coś 
zmienić, szukać czegoś 
nowego. 

To wtedy pojawiła 
się pasja w postaci od-

twarzania zapomnianych 
technik fotograficznych?
Niezmiennie interesowa-

ły mnie fotografia i historia. 
Wiedziałem, że pierwszy wojenny 

fotoreporter Roger Fenton został posłany 
z Anglii przez Królową Wiktorię na wojną krym-
ską. W miejscu, gdzie mieszkałem w 1855r. 
Anglicy bili się z Rosjanami. Podczas tej woj-
ny Fenton wykonał 300 zdjęć, których orygi-
nały do dziś są w bibliotece kongresu Stanów 
Zjednoczonych. Zaciekawiło mnie w jakiej tech-
nice robił te zdjęcia. Okazało się, że była to tech-
nika mokrej płyty kolodionowej, polegająca na 
naświetlaniu w aparacie szklanych płytek pokry-
tych kolodionem. Wynalazł ją w 1851r. Frederick 
Scott Archer. Zgłębiałem ten temat w latach 
2006-2008. Wtedy nikt nie robił takich zdjęć 
w Ukrainie.  W Polsce były wtedy tylko dwie ta-
kie osoby, z którymi do dziś mam kontakt, jed-
na w Krakowie, druga w Warszawie. Dużo osób 
było zainteresowanych tą techniką w Stanach 
Zjednoczonych, bo tam w technika mokrego 
kolodionu był powszechnie używana w czasie 
wojny secesyjnej. Zaciekawiła mnie również am-
brotypia – metoda opatentowana w 1854r. przez 
Jamesa Ambrose Cuttinga, w której negatyw 

WYWIAD

Wędrowiec 
w Zaułku Hartwigów
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W niewielkim, ale urokliwym zakładzie fotograficznym przy 
Zaułku Hartwigów spotykamy się z panem Romanem Krawczenko, 
pochodzącym z Ukrainy historykiem, fotografikiem, tworzącym 
w unikalnych technikach fotograficznych.                  ADAM PRZYSTUPA
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uzyskany na szklanej płycie umieszczano na-
stępnie na czarnym podkładzie, przez co uzy-
skiwano wygląd pozytywu. Dowiedziałem się, że 
w Stanach Zjednoczonych zajmuje się nią Mark 
Osterman, który pracuje jako historyk w  George 
Eastman Museum. Napisałem do niego, popro-
siłem o konsultacje. Pół roku trwało zanim ze-
brałem właściwy aparat, odczynniki chemiczne. 
Pierwsze moje zdjęcia na szkle powstały w 2006-
2007r. W 2009r. opublikowałem na Facebooku 
dwa zdjęcia i nagle przyszedł list z Monachium. 
Pisano, że chcą opublikować zdjęcia w czasopi-
śmie, w którym przedstawią 50 osób z całego 
świata, które zajmują się tego rodzaju fotogra-
fią.  Wtedy, gdy ukazał się ten katalog, byłem 
jedynym w Ukrainie fotografem zajmującym się 
zdjęciami na szkle. 

Wtedy nawiązał pan kontakt z Polakami?
W tym czasie pracowałem też jako prze-

wodnik po Krymie. Tak dziwnie się złożyło, że 
w 2006r. zadzwonili z miejscowej agencji tu-
rystycznej, że przyjechała grupa z Polski. Nie 
mówiłem wtedy jeszcze po polsku, ale oni ro-
zumieli po rosyjsku. Grupa była niewielka, dzie-
sięć osób, ale to byli tacy ludzie, że otworzyło się 

przy nich moje serce. Miasto pokazałem im jak 
swoim. Pomyślałem „koniec wycieczki i do widze-
nia”, ale oni powiedzieli, że nie, że będzie ciąg 
dalszy. Był wśród nich znany polski dziennikarz 
z Lublina Paweł Bobołowicz. Złapaliśmy kontakt. 
I rzeczywiście, jakiś czas potem zaproponowa-
no mi rolę koordynatora w projekcie norwesko
-polsko-ukraińskim realizowanym przez lubelską 
Fundację Młoda Demokracja. Pracowaliśmy ra-
zem trzy lata. Zajmowałem się obsługą admini-
stracyjną grup, które w ramach projektu przy-
jeżdżały na Krym. Przez cały czas hobbystycznie 
wykonywałem zdjęcia na szkle. Chciałem by roz-
winęło się z tego coś większego, ale wtedy nie 
było takich możliwości. W 2008r. Rosja zaata-
kowała Gruzję. Pojechał tam Paweł Bobołowicz, 
którego mogę nazwać swoim aniołem (mam 
takich czterech, bez których, by mnie tutaj nie 
było). Walki trwały krótko, tydzień, ale zniszcze-
nia były ogromne. Gdy przyjechałem do Lublina 
Paweł zapytał mnie, czy chcę pojechać z kon-
wojem humanitarnym do Gruzji. Powiedziałem, 
że oczywiście. Konwój organizowany przez kan-
celarię prezydenta Lecha Kaczyńskiego składał 
się z trzech 24-tonowych ciężarówek. Jechałem 
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tam jako dziennikarz Gazety Polskiej. Po tym 
co tam zobaczyłem, powiedziałem – następny 
będzie Krym. Nikt mi tego nie zasugerował, po 
prostu tak czułem, choć sam do końca w to nie 
wierzyłem. Podczas tego wyjazdu odwiedzaliśmy 
wioski, w których nie było żadnego wojska, ale 
wobec ludzi użyto tam zabronionych bomb kase-
towych. Pamiętam ojca z synem, który po takim 
bombardowaniu pokazywał nam we własnym 
ogrodzie groby żony i córki. Straszliwa tragedia. 
Po tym jak wróciłem na Krym, okazało się, że 
jestem za ten wyjazd zwolniony z pracy. 

Dlaczego? Przecież rządzący wtedy 
Ukrainą prezydent Wiktor Juszczenko był 
razem Lechem Kaczyńskim na słynnym wie-
cu w Tbilisi.

Kiedy mnie zwalniali, przyszedł do mnie jeden 
dyrektor. Zrobiło mu się mnie żal. Nie rozumiałem 
o co chodzi i zadałem to samo pytanie. Usłyszałem 
„Ty niczego nie rozumiesz, to FSB”. Pomyślałem 
więc, że wrócę do pracy w szkole, ale i tam drzwi 
były dla mnie zamknięte. Zderzyłem się ze ścia-
ną. Na szczęście wtedy w Lublinie w 2010r. orga-
nizowała się telewizja internetowa. Zaprosili mnie 
jako operatora kamery. Przyjechałem pracować 
do Lublina. Trwało to troszkę ponad rok, potem 
przyszły zmiany polityczne i wszystkich zwolnili. 
W 2012r. wróciłem na Krym. Dwa lata później, 
weszły tam rosyjskie wojska. Pracowałem wte-
dy jako konsultant naukowy w muzeum Pałacu 
Chanów Krymskich w Bakczysaraju tam, gdzie 
mieszkał Adam Mickiewicz, tam, gdzie tworzył 
„Sonety krymskie”. Było tam duże archiwum 
zdjęć na szkle, około 4 000 negatywów z XIX 
i początku XX wieku. Gdy przyszło wojsko zja-
wił się u mnie dyrektor i mówi „Jutro idziemy 
otrzymać rosyjskie paszporty”. Powiedziałem mu 
„Przepraszam, ale jestem Ukraińcem, nie po-
trzebuję tego paszportu”. Usłyszałem wtedy „To 
znaczy, że nie możesz u nas pracować. Pomyśl 
o tym, masz żonę, dom”. Potem przyszli ludzie, 
których nie znałem z „kałaszami” i mówią „Jutro 
ma pan pójść po paszport, bo jutro będzie re-
ferendum i głosujemy za Rosją”. Prosto z pracy 
poszedłem na dworzec, kupiłem bilety, wróciłem 
do domu i spakowaliśmy się z żoną w dwie waliz-
ki. Pociągiem pojechaliśmy do Kijowa. Myślałem 
przeczekamy dwa, trzy tygodnie i wszystko wró-
ci do normy. W Kijowie, obejrzeliśmy wystąpie-
nie Putina, w którym ogłosił przyłączenie Krymu 
do Rosji. Chcieliśmy zostać w Kijowie, choć 

dzwonili z Polski „Przyjeżdżajcie, pomożemy”. 
Kiedy zaczęliśmy się rozglądać za mieszkaniem, 
bo ile możne mieszkać u znajomych, usłysza-
łem od urzędników „Dlaczego tu przyjechaliście? 
Wracajcie na Krym.” W końcu się wkurzyłem – 
„jak to, moi rodacy mnie nie chcą?”  Wsiedliśmy 
do pociągu i do Polski. 

Początkowo zawitał Pan do Chełma…
Zaprosił nas fotograf Ryszard Karczmarski, 

który kiedyś gościł u mnie na Krymie i razem przy-
gotowywaliśmy wystawy o Adamie Mickiewiczu. 
Przez rok, póki nie uzyskaliśmy potrzebnych 
dokumentów mieszkaliśmy u niego w Chełmie. 
Ryszard to drugi z moich aniołów. Trzecim jest 
Grzegorz Rzepecki, dyrektor Warsztatów Kultury, 
w których teraz pracuję. Jak go poznałem? Do 
Bakczysaraju, gdzie miałem dom, w latach 
2011-2012 przyjeżdżało dużo wycieczek z Polski. 
Wszystkie odwiedzały muzeum w Pałacu Chanów 
Krymskich i pytały o Mickiewicza. Moi rodacy 
o tym nie słyszeli, ale ja znałem temat. Obok 
domu miałem działkę, a ponieważ nie jestem 
rolnikiem wpadłem na pomysł by oddać ją na 
własność polskiemu konsulatowi w Sewastopolu. 
Chciałem by wybudowali tam małe muzeum 
Adama Mickiewicza, w którym mógłbym praco-
wać. Niestety skończyło się tylko na projekcie, 
ale wtedy podczas rozmów i przygotowań pozna-
łem Grzegorza Rzepeckiego. Gdy przyjechałem 
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U GÓRY. Tepe-Kermen, ufortyfikowane skalne miasto zbudowane u schyłku VI w przez ludność 
grecką w zachodniej części Krymu w Ukrainie.
NA DOLE. Czufut-Kale, średniowieczne skalne miasto-twierdza, w zachodniej części Krymu, 
przez znaczną część swych dziejów zamieszkałe przez Karaimów (ambrotypia, srebro na szkle).
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do Lublina poszedłem do niego i mówię „Mam 
już swoje lata, dużo mi nie trzeba, aby było na 
jedzenie i mieszkanie. Chciałem pracować w tym 
co lubię, czyli historia i fotografia.” I tak trafiłem 
w to miejsce na ul. Kowalskiej w Lublinie. Wtedy 
to była ruina, potrzebny był remont. 

Ten malutki zakład to miejsce 
szczególne…

Od 2015r. prowadzę tu warsztat fotograficz-
ny. Przez ten czas przewinęło się tu dwa tysiące 
ludzi. Prowadzę warsztaty dla dorosłych, innym 
razem są to pokazy. Niestety nie mogę przyjmo-
wać tu dzieci, bo procesy powstawania zdjęć na 
szkle związane są wykorzystaniem odczynników 
chemicznych. Jestem też zaangażowany w inne 
przedsięwzięcia organizowane przez Warsztaty 
Kultury jak Festiwal Inne Brzmienia czy Jarmark 
Jagielloński. Można mnie wtedy spotkać na Placu 
Po Farze, gdzie stoję z aparatem i robię zdję-
cia w różnych technikach. To nie tylko zdjęcia na 
szkle, ale też tzw. papier solny. 

Papier solny?
By to wyjaśnić musimy wrócić do począt-

ków fotografii. Pierwsza fotografia wykonana 
w 1839r. to był dagerotyp, gdzie obraz utrwala-
ny był na metalowej płycie. Ta technika z jednej 
strony dawała bardzo ostry obraz, odpowiedni 
dla fotografowania architektury czy pejzaży, ale 

przy wykonywania portretów w pomieszczeniu 
człowiek musiał siedzieć nieruchomo przed apa-
ratem pół godziny. Stąd porterów wykonanych 
w tej technice zachowało się bardzo mało. Druga 
ciekawa sprawa związana z dagerotypią to fakt, 
że taki fotograf działał nie więcej niż 7 lat, dla-
tego że wszystkie prace wykonywano w opa-
rach rtęci. Fotograf to wdychał. Dagerotypię 
zastąpiła technika zdjęć na szkle. Papier solny 
zaś, to wynaleziony przez Anglika Foxa Talbota 
sposób utrwalania poprzez naświetlenie obrazu 
z negatywu na specjalnie przygotowanym papie-
rze. To bardzo prosta metoda, nie wymagająca 
ciemni. Wernisaż moich prac wykonanych w tej 
technice odbył się w marcu tego roku w Galerii 
Atelier w Chełmie. Jeżeli chodzi o zdjęcia na 
szkle, w 2016r. miałem wystawę indywidualną 
w Barcelonie, w ramach odbywającego się tam 
Festiwalu Fotografii Analogowej. W 2019r. pre-
zentowałem swoje prace na wystawie w Centrum 
informacyjnym NATO i UE w Tbilisi. Tam nie-
stety byłem obecny tylko online. Potem była 
jeszcze prezentacja w Muzeum Historii Miasta 
Lublina i ostatnia wystawa, przed nowym ro-
kiem w Warszawie w Związku Polskich Artystów 
Fotografików.

FO
TO

: 
Ro

m
an

 K
ra

w
cz

en
ko

. 
Pa

pi
er

 s
ol

ny
.



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 1

8 
- 

W
IO

S
N

A
 2

02
2 EK

O
G

A
D

K
A
 N

R
 18 - W

IO
S
N

A
 2022

7372

Przed nami na stole leży bardzo pięk-
nie ilustrowane Pana zdjęciami wydanie 
„Sonetów krymskich”.

W marcu zeszłego roku zadzwoniono do mnie 
z Instytutu Polskiego w Kijowie z pytaniem, czy 
to prawda, że posiadam zdjęcia z Krymu. Mam 
ich z tysiąc, więc przesłałem kilka z nich na pró-
bę.  Spodobały się, więc zaproponowano mi zilu-
strowanie albumu z „Sonetami krymskimi” Adam 
Mickiewicza. Nie do końca wiedzieli, jak wykorzy-
stać te zdjęcia, więc poleciłem im grafika Marka 
Popielnickiego. Wreszcie i drukarnie znaleźliśmy 
w Lublinie. Tak więc początkowo myślałem, że 
tylko podaruję swoje zdjęcia, a okazało się, że 
razem z Markiem składaliśmy tę książkę przez 
dwa miesiące. Geneza całego projektu wygląda-
ła w ten sposób, że kancelaria Prezydenta Polski 
zamówiła w Instytucie Polskim podarunek, któ-
ry Andrzej Duda podaruje Prezydentowi Ukrainy 
Wołodymyrowi Zełeńskiemu z okazji pierwszego 
szczytu Platformy Krymskiej.  Spotkanie odby-
ło się 22 sierpnia 2021r., dzień przed świętem 
niepodległości Ukrainy. I w ten oto sposób po-
darunkiem, który wtedy wręczono były „Sonety 
krymskie” Adama Mickiewicza ilustrowane przez 
Romana Krawczenkę z Krymu. Chodziło o to, by 
w świecie podtrzymać świadomość, że Krym jest 
ukraiński. Jako ciekawostkę podam, iż ostat-
ni z sonetów ilustruje zdjęcie wykonane przez 
mojego ojca. Przestawia Morze Czarne i górę 
Ajudah przypominającą niedźwiedzia pijącego 
wodę z morskiej toni. To zdjęcie ma dokładnie 
tyle lat co ja.

Nie sposób rozmawiając o Ukrainie nie 
odnieść do toczącej się wojny…

Kiedy o tym myślę, wiem, że Putin nie odpu-
ści. Albo go zabiją, albo będzie wojna w Europie. 
Widziałem to już wszystko w Gruzji, na Krymie. 
Tam, na okupowanych terenach, 14 km od 
Czernichowa pozostał mój syn z żoną i trójką 
dzieci. Nie ma szans ich wydostać. Co będzie jak 
przyjdzie wojsko? Straszne. Codziennie staramy 
się rozmawiać przez telefon. Byłem gotowy je-
chać z pomocą. Odcięci. Nie dojedziesz. Znajomy 
mówi, powiedz swoim, by siedzieli i się nie ru-
szali. Sąsiad poszedł do lasu - las zaminowany, 
urwało nogę i zmarł. Wczoraj napisali, że są żywi, 
zdrowi, że się trzymają. Na szczęście udało się 
ściągnąć do Polski córkę. Mieszkała w Kijowie. 
Kiedy zadzwoniła, że bombardują, powiedziałem 

przyjeżdżaj. Wyjechałem po nią na granicę. 
Udało się też wyciągnąć bratanicę małżonki. 

W takich chwilach artysta próbuje 
tworzyć? 

Człowiek może by chciał, są pomysły, ale 
dłonie nie potrafią. Zamiast tego pomagam. 
Jako Warsztaty Kultury prowadzimy świetlicę. 
Przychodzą tam matki z dziećmi, mogą je tam 
zostawić na jakiś czas pod opieką wolontariuszy. 
Przez pierwsze dni wspomagałem ich, tłumaczy-
łem. Staram się też pomóc zakupami. Moja żona, 
po ciężkiej pracy, po południu chodzi pomagać 
do Caritasu. Poszukujemy też hełmów i kamize-
lek kuloodpornych, bo są bardzo potrzebne.  

Chciałby Pan jeszcze kiedyś wrócić na 
Krym?

Na te ziemie, tak, ale ludzie, którzy tam są, 
niech wracają do Rosji. Tamta ziemia to perła, 
to raj na ziemi. Żyj, raduj się, wszystko jest ci 
dane.

Dziękujemy za rozmowę.
Ja również dziękuję.

Roman Krawczenko
Zamieszkały w Lublinie, pochodzący z Ukrainy 

historyk i fotografik. Jako pierwszy na Ukrainie 
odtworzył XIX-wieczną technikę fotograficzną 
mokrej płyty kolodionowej. Tworząc w Polsce 
wypracował własną metodę fotografowania, bę-
dącą wynikiem jego eksperymentów z cztere-
ma historycznymi technikami fotograficznymi 
– procesem kolodionowym, ambrotypią, verre 
églomisé (szkło eglomizowane) oraz orotone. 
Ta powstała w Lublinie wersja techniki fotogra-
fii mieszanej została określona przez jej autora 
mianem Lublintone. Od 2015 roku opiekuje się 
Warsztatem Fotograficznym Warsztatów Kultury 
– miejscem poświęconym szlachetnym tech-
nikom fotografii. Jego prace były wielokrotnie 
prezentowane na Ukrainie, w Polsce, Hiszpanii 
i Gruzji.

Na okładce opasłego tomu stare zdjęcie, na którym brodaty mężczyzna zaległszy na ziemi pozuje 
z wielbłądem. Wyobraźnia zrazu figle płata i zda mi się, że to pamiętniki dziewiętnastowiecznego 
podróżnika co lądy odległe i nieznane przemierzał. Dopiero po chwili dostrzegam, że to nie sawanna 
a łąka, nie Afryka a strony jakby znajome. W tym większe popadam zdumienie i co prędzej lekturze 
się oddaje, by zgłębić tajemnicę. Księga to jako się rzekło, opasła, stron przeszło siedemset. Na jej 
kartach świat równie nieznany, równie egzotyczny jak ten spod znaku piramid czy piasków pustyni. 
A może nawet bardziej, bo wypad do egipskich kurortów, nie jest dziś czymś nieosiągalnym, zaś za-
witać do gościnnego ziemiańskiego dworu bez wehikułu czasu niepodobna. 

Słowiczyn, gdzie autor tych wspomnień, ziemianin podlaski Henryk Ciecierski z Bacik trzymał swą 
wielbłądzicę Baśkę przepadł dziś wśród ulic Siemiatycz, nie ma śladu po starym dworze w Bacikach. 
Przepadł ów świat, sponiewierano jego piękno bezpowrotnie, jak piszą w posłowiu książki wnuczka 
i prawnuczka autora. Ale też po chwili dodają „przeszłość jak prawda, umie się bronić”. Powraca z ich 
pomocą, w smakowicie zredagowanej kompilacji wspomnień, listów, świadectw i wierszy.

Koleje swego żywota zaczął spisywać Henryk Ciecierski w 1930r. ledwie na cztery lata przed 
śmiercią, Widząc, że nie zdąży wszystkiego przelać na papier zarzucił potoczystą chronologię swej 
opowieści na rzecz szkiców tematycznych, stanowiących naturalne, zamknięte formy. Takie reflek-
sy pamięci, które czasem niespodzianie stają nam przed oczami przypominając zdarzenia minione. 
Winniśmy ja zapisywać, tak jak czynił to autor pamiętnika, nigdy nie rozstając się z notatnikiem. 
Stąd jego opowieść gęsto usiana jest detalami, szczegółami niepowtarzalnymi. Niemal fotograficzny 
opis rodzinnego domostwa równy jest dokładnością wedutom Canaletta, czy też mickiewiczowskim 
obrazom Soplicowa. Wspomnienia dzieciństwa to nie tylko wzruszająca opowieść o udomowionym 
wilczku, czy obiedzie jedzonym z ojcem przy stole ustawionym z fantazją na tafli zamarzniętego 
jeziora, ale również uratowane od zapomnienia, nieznane dziś zupełnie zabawy w węża czy kri-kri. 
Młodzieńcze perypetie zakończone wydaleniem z niemieckiej szkoły przypominają klimatem frag-
menty „Syzyfowych prac” Żeromskiego a wspomnienia z życia ziemiańskich dworów na przełomie 
XIX i XX stulecia zwykło się porównywać do „Pamiątek Soplicy”, zbioru szlacheckich gawęd Henryka 
Rzewuskiego. Nieprzypadkowo, bo Henryk Ciecierski był po kądzieli jego wnukiem. 

Smakowałem „Pamiętniki” przez wiele późnych wieczorów. Znalazłem w nich i owe dalekie podróże 
do Grecji, Turcji, Szwajcarii, Włoch, Rosji czy Algieru, eskapady morskie i słynnym Orient Expressem. 
Nie ustępowały im wszakże historie rodzime, podlaskie, niczym rodzajowe sceny kreślone słowem 
miast piórkiem czy pastelem. Było w nich wszystko to, co umyka historii spisanej na kartach szkol-
nego podręcznika. Zdarzenia drobne, zrazu śmieszne jak wiślany wyścig parostatków, innym razem 
poważne jak codzienne zmagania z carskim urzędnikami. Postacie znane jak wojewoda pułkownik 
Kostek-Biernacki i te, dla mnie anonimowe, jak wileński rzemieślnik, toczący rączki do lasek i parasoli 
Hirsz Kriżowski czy furman dziedzica Łukasz Selewoniuk. Smakowałem ich historie myśląc, że nie 
tylko potomkom rodziny Ciecierskich, ale może też Kriżowskich, Selewoniuków i czytającym, mogą 
owe „Pamiętniki” pomóc znaleźć odpowiedź na pytanie – kim jesteśmy, skąd przychodzimy?

Warto przeczytać
Henryk Ciecierski 

„Pamiętniki”

Wydawnictwo Arcana

RECENZJA   ADAM PRZYSTUPA
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Panie Andrzeju, spotykamy się w sie-
dzibie Fundacji Lotniczy Lublin, w sąsiedz-
twie rewitalizowanych hangarów przy 
ul. Wrońskiej. Dlaczego to takie szczególne 
miejsce?

Te ocalałe hangary to pozostałość po 
„Zakładach Mechanicznych E. Plage i T. Laś-
kiewicz’” – pierwszej w historii naszego kraju 
fabryki samolotów. Ten zakład rozciągał się 
na obszarze 14 hektarów ograniczo-
nym dzisiejszą ulicą Wrońską, 
ulicą Droga Męczenników 
Majdanka i linią kolejową. 
W okresie swojej naj-
większej świetności za-
trudniał 1600 osób. To 
wyjątkowa, choć nie-
co zapomniana historia, 
jaką nie może pochwalić 
się żadne inne miasto. To 
tu wzbił się w niebo pierw-
szy wyprodukowany w Polsce 
samolot. Ta myśl skłoniła nas, 
by powołać Fundację Lotniczy Lublin. 
Można powiedzieć, że skrzyknęli się starzy przy-
jaciele, miłośnicy Lublina. Tu się urodziliśmy, tu 
się wychowaliśmy, wielu z nas miało w rodzi-
nie osoby związane z przemysłem lotniczym. 
Powiedzieliśmy sobie – jeśli nie my i nie te-
raz, to kto i kiedy? Przez dwa, trzy lata dzia-
łaliśmy nieformalnie. Nawiązaliśmy kontakty 
z Politechniką Lubelską, PZL Świdnik, Muzeum 
Lotnictwa w Dęblinie, modelarzami, harcerzami. 

Dziś mamy już wszystkie dokumenty, które upo-
ważniają nas do działalności oficjalnej. W jed-
nym z hangarów, dzięki uprzejmości naszego 
fundatora pana Jacka Woźniaka, zamierzamy 
umieścić eskpozycję zawierającą m.in. modele 
produkowanych tu samolotów.

Co jest celem Fundacji?
Chcemy ocalić od zapomnienia, a jednocze-

śnie przypominać wszystkim, że Lublin był ko-
lebką przemysłu lotniczego w Polsce. Co 

prawda Poznań rości sobie pewne 
pretensje, bo po I wojnie świato-

wej Niemcy uciekając z Poznania 
zostawili na Ławicy dużo sa-
molotów, które remontowa-
no, ale stanowiły one raczej 
podwaliny pod polskie lot-
nictwo. Polski przemysł lot-
niczy narodził się w Lublinie, 

w „Zakładach Mechanicznych 
E. Plage i T. Laśkiewicz”, których 

właściciele w październiku 1919r. 
zwrócili się oficjalnie na piśmie do in-

spektora wojsk lotniczych z intencją urucho-
mienia produkcji samolotów. Zakład już przed 
wojną cieszył się dużą renomą, więc ofertę zaak-
ceptowano i w lutym 1920r zamówiono 300 szt. 
produkowanych na włoskiej licencji samolotów 
marki Ansaldo. Pierwszy z nich wzbił się w po-
wietrze 19 czerwca 1921r.  Ktoś mógłby zapytać, 
dlaczego trwało to tak długo? Oczywistym jest, 
że zakład musiał najpierw wybudować nowe hale 
produkcyjne, ale warto też sobie uświadomić, 

Kolebka 
polskich skrzydeł
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O burzliwych losach „Zakładów Mechanicznych E. Plage 
i T. Laśkiewicz’”, kolebki polskiego przemysłu lotniczego, 
rozmawiamy z panem Andrzejem Stachyrą, 
prezesem Fundacji Lotniczy Lublin.

ADAM PRZYSTUPA

FO
TO

: 
W

nę
tr

ze
 h

al
i m

on
ta

żo
w

ej
 -

 p
ra

co
w

ni
cy

 p
rz

y 
m

on
ta

żu
 p

ro
fil

i s
kr

zy
de

ł. 
19

29
 r.

jak duże było to wyzwanie w kraju zniszczonym 
wojną, w Lublinie, w zakładzie ograbionym przez 
rosyjskich i austriackich okupantów. Decyzja 
o produkcji samolotów, to był olbrzymi skok 
mentalnościowy i technologiczny. Tak jakby dziś 
Polska dostała zamówienie na wykonanie kapsu-
ły kosmicznej.

Mówił pan, że zakłady już przed wojną 
cieszyły się dużą renomą. Jakie były ich 
początki?

Fabrykę w roku 1860 założył Albert Plage. 
Pierwszy warsztat zlokalizowany na ul. 
Bernardyńskiej specjalizował się w produkcji 
kotłów dla gorzelni, wanien miedzianych i ron-
dli. Kiedy pan Albert przekazał w 1897r. schedę 
po sobie swojemu synowi Emilowi, ów bardzo 
przedsiębiorczy człowiek rozbudował zakłady 
i przeniósł je do wsi Bronowice pod Lublinem. 
Znalazł tam wszelkie warunki, które winny być 
spełnione, by zaistniała infrastruktura fabryki 
- równa, rozległa łąka i trakt kolejowy Lublin – 
Kowel – Kijów. W 1899r. do Emila Plagego do-
łączył nowy wspólnik Teofil Laśkiewicz i tak po-
wstała firma „Zakłady Mechaniczne E. Plage i T. 
Laśkiewicz”. Znana była szczególnie na rynku 
rosyjskim a była na tyle rozwinięta technicznie 
i technologicznie, że oprócz oprzyrządowanie 
dla przemysłu spożywczego (gorzelni, krochmal-
ni, browarów) dostała zamówienie na budowę 

kotłów parowych oraz kadłubów okrętowych dla 
kompanii stoczniowej. Niestety wybuch wojny 
przekreślił realizację tego zamówienia. Pełnego 
rozkwitu zakładu nie doczekał Emil Plage, który 
zmarł bezpotomnie w 1909r. dzieląc swój mają-
tek między rodziców i siostry. Wtedy na scenie 
pojawił się Kazimierz Arkuszewski, przemysło-
wiec z Łodzi, który przyjechał do Lublina, zoba-
czył zakłady i postanowił wejść w spółkę odku-
pując 90% udziałów. Pozostałe 10% zachował 
Teofil Laśkiewicz.

Mimo, że rodziny Plage nie było już wśród 
właścicieli, firma nie zmieniła nazwy?

Przy wykupie udziałów postawiono warunek, 
że firma nie zmieni nazwy. Z punktu widzenia 
marketingowego było to dobrym chwytem, bo 
firma była bardzo dobrze znana na rynku. To byli 
bardzo pomysłowi ludzie z bardzo otwartą jak na 
ówczesne czasy głową. 

W naszej opowieści wróćmy do lat dwu-
dziestych ubiegłego wieku…

Historia pierwszych produkowanych w Lublinie 
samolotów myśliwskich Ansaldo A-1 Balilla nie 
była szczęśliwa. Ta konstrukcja miała liczne wady, 
stąd 11 jedenaście śmiertelnych wypadków, któ-
re zniechęciły władze wojskowe do dalszego kon-
tynuowania produkcji tego samolotu. Kolejnym 
rozdziałem w historii firmy była produkcja na 
francuskiej licencji samolotów myśliwskich Potez 
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XV i dwumiejscowych samolotów liniowych Potez 
XXV, które na dłużej zadomowiły się w polskim 
lotnictwie. Wreszcie nadszedł rok 1927, w któ-
rym stanowisko głównego konstruktora w fa-
bryce objął absolwent wyższej szkoły lotniczej 
w Paryżu, inż. Jerzy Rudlicki. Towarzyszyło mu 
rzecz jasna grono zdolnych współpracowników, 
ale to właśnie on w następnych latach miały naj-
większy wpływ na decyzje w zakresie produkcji 
samolotów. To już nie było kopiowanie licencyj-
nych konstrukcji. To była już polska myśl tech-
niczna. W „Zakładach Mechanicznych E. Plage 
i T. Laśkiewicz” rozpoczęła się produkcja samo-
lotów oznaczonych literą R, od nazwiska głów-
nego konstruktora. Pierwszym z nich w 1928r. 
był Lublin R -VIII – jednosilnikowy dwupłat roz-
poznawczo-bombowy, produkowany również 
w wersji wodnosamolotu. Po nim nastąpiły ko-
lejne konstrukcje wojskowe: obserwacyjno-łącz-
nikowy Lublin R-X i cywilne Lublin R- IX, Lublin 
R-XI i Lublin R-XII. 

Kolejnym projektem była już najbardziej 
rozpoznawalna konstrukcja – Lublin R-XIII.

Oblot nowej maszyny miał miejsce w czerwcu 
1930r. Lublin R-XIII był samolotem rozpoznaw-
czo-łącznikowym, dwumiejscowym górnopłatem, 
uzbrojonym w jeden karabin maszynowy. W lo-
cie osiągał pułap 4100m przy prędkości 160km/h 
i zasięgu 600km.  Samolot zasilił polskie siły 

powietrzne zarówno lądowe jaki i morskie. 
Łącznie, w różnych wersjach wyprodukowano 
273 samoloty. W następnych latach powstawa-
ły następne konstrukcje. Firma była rozwojo-
wa, a że jej szefami byli ludzie z otwartą głową, 
w czasach, gdy produkcja lotnicza przeżywała 
kryzys różnicowano produkcję. Stąd w zakładach 
produkował nadwozia dla samochodów osobo-
wych marek „Chrysler”, „Buick”, „Hotchkiss”, 
„Auburu” oraz dla autobusów „Ursus” i „Somua”, 
produkowano również ciężarówki „Ursus A”.

Cezurą w historii zakładu okazał się rok 
1935. 

W tym roku Departament Lotnictwa wycofał 
złożone zamówienia na samoloty obserwacyj-
ne. Pretekstem były wykryte usterki, ale myślę, 
że intencją było przejęcie zakładów, by skupić 
całość polskiego przemysłu lotniczego w rękach 
państwowych. To czas, kiedy powstaje Centralny 
Okręg Przemysłowy, w ramach którego urucha-
miane są Państwowe Zakłady Lotnicze w Mielcu 
i Rzeszowie. Lubelska fabryka, która zainwesto-
wała w wycofane zamówienie popada w zadłu-
żenia i ogłasza upadłość. W 1936 roku zakład 
został upaństwowiony i przyjął nazwę Lubelskiej 
Wytwórni Samolotów. Od tej pory o tym, co jest 
produkowane decyduje centrala w Warszawie. 
Zakład w Lublinie nie dysponuje już samodziel-
nym biurem konstrukcyjnym. Z pracy odszedł 

Widok fabryki od strony lotniska, 1929 r.

inż. Rudlicki, który osiadł i zajął się pracą we 
własnym majątku Olbięcin pod Kraśnikiem. Po 
nacjonalizacji zakładu dokończono produkcję 
zamówionych samolotów Lublin R-XIIIF. Kolejne 
wdrażane konstrukcje to m.in. RWD-14 „Czapla”, 
LWS-4 „Żubr” – samolot bombowy, który prze-
grał konkurencję ze słynnym PZL.37 „Łoś” oraz 
LWS-3 „Mewa”.

Jakie były losy fabryki podczas II wojny 
światowej?

Wytwórnia została zbombardowana 2 wrze-
śnia przez Niemców. Zginęło 38 osób, znisz-
czeniu uległ jeden z hangarów. Potem Niemcy 
korzystając z zakładowej bocznicy kolejowej zor-
ganizowali tu obóz przejściowy dla Żydów kiero-
wanych do obozu na Majdanku. Tutaj zostawiali 
swoje rzeczy osobiste, tu je segregowano.

Po wojnie produkcja samolotów nie wró-
ciła już do Lublina.

Po wojnie fabryka nie podjęła już produk-
cji. W 1951r. podjęto decyzję o budowie WSK 
Świdnik. Trzeba wspomnieć, że jeszcze przed 
wojną, 4 czerwca 1939r. marszałek Edward 
Śmigły Rydz otworzył w Świdniku, na miej-
scu dzisiejszego pola aeroklubu Szkołę Pilotów 
i Mechaników. Tak więc wybór tego miejsca na 
nową fabrykę w jakiś sposób nie był przypadko-
wy. Wykarczowano las, z Krzesin pod Poznaniem 
przewieziono niemiecki hangar. Dużym atutem 

były również doświadczenie i umiejętności tych 
z pracowników zakładu, którym dane było prze-
żyć wojnę.  W ten sposób powstała fabryka, 
która swą produkcję rozpoczęła od radzieckich 
myśliwców MIG-15 a potem zasłynęła z produk-
cji śmigłowców. Zachowanie fabryki w dawnej 
lokalizacji nie było już możliwe. Lublin się rozrósł 
a fabryka samolotów nie mogła funkcjonować 
w centrum miasta. 

Samolot Lublin R-XIII Dr, na którym załoga w składzie Stanisław Karpiński i Wiktor Rogalski
miała odbyć lot na trasie Warszawa-Melbourne, 1935 r.
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Pierwszy raz zobaczyłem go w 1996r.
podczas koncertu „A Night In London” 

promującego nową Marka Knopflera „Golden 
Heart”. Sonny Landreth stał skromnie w głębi 
sceny wspierające lidera zespołu Dire Straits, 
który wyruszał w swą muzyczną podróż do mi-
tycznego zbiegu rzek Tyne i Missisipi. Pierwsza 
z nich zwykła nieść celtyckie dźwięki znad szkoc-
kich wzgórz i wrzosowisk. Druga, prócz bluesa 
i country tocząc swe wody przez Luizjanę darzy 
kreolską i akadyjską nutą. Właśnie nad nią prze-
cięły się drogi Knopflera i Landretha. 

Przyznaję, był dla mnie Sonny zupeł-
nie nieznanym gitarzystą zza oceanu, ano-
nimowym sesyjnym muzykiem, obecnym 
w nagraniach Knopflera czerpiących z akadyj-
skiego źródła. Akadia była przed laty francu-
ską kolonią u ujścia rzeki św. Wawrzyńca. Jej 

mieszkańcy wysiedlani przymusowo po przegra-
nej wojnie przez Brytyjczyków znaleźli schronie-
nie w Luizjanie tworząc tu kulturę cajun. Kulturę 
znaną dziś z niepowtarzalnej kuchni i muzyki. 
Niezwykle tanecznej, od walca po muzyczną 
galopadę przy dźwiękach skrzypiec, akordeonu 
i trójkąta. Landreth choć urodzony w 1951r. 
w miasteczku Canton w stanie Missisipi od siód-
mego roku życia mieszka właśnie w Luizjanie. 
Knopfler znał jego płytę „Outward Bound”, wspo-
mógł przy realizacji kolejnej i skorzystał z jego 
umiejętności oraz wyczucia stylu nagrywając 
taki piosenki jak „Cannibals”, „Je Suis Désolé” 
i „Gravy Train”.

Tym występem w studiu BBC Sonny oczaro-
wał. Nim piosenka o chłopcu nękanym we śnie 
wizją ludożerców wybuchła nutą cajun, Landreth 
rozkołysał aulę w muzycznym dialogu z gitarą 

Wirtuoz 
z Luizjany 
ADAM PRZYSTUPA

Knopflera. Miało się wrażenie, że obaj gitarzy-
ści bawią się grą, smakują każdą nutę z wolna 
rozpędzając melodyjny motyw. Coś na kształt 
zabawy dźwiękiem amerykańskiej piosenkar-
ki jazzowej Aminy Claudine Mayers w „African 
Blues”. Kiedy jadąc samochodem pierwszy raz 
usłyszałem ów długi, przeszło czternastominuto-
wy utwór, zaintrygowany nie chciałem, by skoń-
czył się nim dotrę do celu podróży. Bałem się, 
że nie zdołam zapamiętać tytułu by smakować 
go raz jeszcze. Podobnie było i tym razem. Choć 
bezpretensjonalne „Cannibals” samo w sobie po-
rywało egzotyką brzmienia cajun i radością gra-
nia, zauroczony chciałem by ów instrumentalny 
wstęp trwał jak najdłużej. Landreth grał całym 
sobą, czarował swoją niesamowitą grą na gita-
rze. Nie bez powodu Eric Clapton, zwykł mawiać, 
iż to jeden z najbardziej zaawansowanych tech-
nicznie gitarzystów na świecie i zarazem jeden 
z najbardziej niedocenianych. 

Landreth gra techniką slaid. Płynnie prze-
chodzi przez kolejne dźwięki ślizgając 
po gryfie gitary specjalną tulejkę 
popularnie zwaną „bottleneck”. 
Nie wiem jak wielu bluesma-
nów używało w tym celu 
szklanej szyjki od zbitej bu-
telki. Wynalazca tego spo-
sobu gry Sylvester Weaver 
by uzyskać oczekiwany 
efekt sięgał po ostrze noża. 
Sonny, kiedy miał szesnaście 
lat, by wykonać swój „ślizg” 
poświęcił rower. Piłką do metalu 
wyciął go z kierownicy. Od tej pory, 
jak wspomina z uśmiechem, ku przerażeniu 
rodziny, wobec braku nauczyciela, zaczął samo-
dzielnie eksperymentować z gitarą. Przez lata 
wypracował swój niepowtarzalny styl, w którym 
„ślizg” umieszcza nie na serdecznym (jak zwy-
kli to czynić inni gitarzyści) a najmniejszym pal-
cu lewej dłoni. Gdy sunie nim nad podstrunnicą 
pozostałe cztery palce mogą wybierać akordy 
a pięć palców prawej dłoni wybierać lub wyciszać 
dźwięki na strunach naśladując technikę Cheta 
Atkinsa. W efekcie w unikalny sposób podczas 
gry na gitarze używa wszystkich pięciu palców 
uzyskując zaskakujący efekt wielogłosu. 

W czasach, gdy nikt nie myślał jeszcze o skle-
pach internetowych ściągałem własnym sump-
tem zza oceanu jego płytę „South of I-10”. 

Zauroczony tym, co poznałem na płycie Marka 
Knopflera chciałem rozsmakować się w muzyce 
cajun. Zapomniałem jak mocno były lider Dire 
Straits filtruje muzyczne fascynacje przez swą 
erudycję i osobowość. To, co usłyszałem nie 
mogło brzmieć podobnie, bo Landrethowi wy-
chowanemu w Delcie Missisipi bliższa niż cajun 
była muzyce zydeco. Można by dodać, o dziwo, 
bo cajun stworzyli potomkowie białych francu-
skich osadników, zydeco zaś zrodziło się wśród 
Kreolów o afrykańskich korzeniach. Stąd w zyde-
co elementy bluesa i rhythm and blues. Stąd na 
scenie obok rozdokazywanego akordeonu… tara. 
Clifton Chenier zwany „królem zydeco” podniósł 
w latach czterdziestych ubiegłego stulecia zapo-
mniany już przyrząd do prania do rangi istotnego 
perkusyjnego instrumentu. To właśnie pod jego 
opieką Sonny zbierał swe pierwsze muzyczne 
szlify. Zwykł wspominać, iż jako nastolatek nie 
zdołał dostać się na koncert Cheniera w Lafayett 

i zmuszony był słuchać występu stojąc 
w drzwiach sali. Charyzmatyczny 

mistrz bluesowego akordeonu 
dostrzegł go i zaprosił do środ-

ka. Za czasem dał mu szansę 
w swym legendarnym zespo-
le Red Hot Louisiana Band. 
Sonny chłonął muzyczną 
różnorodność Luizjany, ale 
też smakował country gra-
jąc w zespole Johna Hiatta 

oraz bluesa występując z le-
gendarnym Johnem Mayallem. 

Jest w nim również zamiłowanie 
do jazzu i to nie tylko spod znaku 

klasycznego nowoorleańskiego dixielan-
du. Zauroczony kunsztem Milesa Davisa i Johna 
Coltrane wzorem starszego brata grał na trąbce.

Szukałem czystych akustycznych brzmień, ale 
byłem spóźniony. Na „South Of I-10” Landreth 
łowił bardziej hałaśliwe, elektrycznie brzmie-
nia, których symbolem stała się instrumentalna 
kompozycja „Native Stepson” wirtuozerski popis 
gry techniką slide, pozornie nieokrzesany, ale 
dopracowany w każdym calu. Sonny zwykł nią 
zachwycać publikę na prestiżowych organizowa-
nych przez Claptona „Crossroads Guitar Festival”. 
Szukałem melodyjnych brzmień z Luizjany 
i się nie zawiodłem. Tytułowa międzystano-
wa autostrada I-10 przywiodła go na południe, 
a on z wdzięcznością przysposobionego pasierba 
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spłaca dług przybranej macierzy. „Szanuję tra-
dycję” śpiewa w swoim największym przeboju 
„Congo Square”, swoistym hołdzie dla Nowego 
Orleanu wspominając historyczny plac, na któ-
rym począwszy od XVIII stulecia w niedziele wol-
ne od pracy mieli prawo gromadzić się afroame-
rykańscy niewolnicy, gdzie tradycyjne afrykański 
zaśpiew ewoluował w kierunku bluesa, jazzu czy 
negro spirituals. W kompozycji Landretha jesz-
cze słychać echo afrykańskich bębnów, pulsujący 
rytm tańczących. W Luizjanie nie sposób uwol-
nić się od tańca. Cokolwiek muzycznie uwarzy 
się w nowoorleańskim tyglu nawet najbardziej 
nieśmiałe i oporne stopy wprawia w ruch. Stąd 
romantyczny „Cajun Waltz” czy autobiografi cz-
ne, tytułowe „South Of I-10” z zaproszeniem 
„allons dancer” – zatańczmy! Zaproszeniem do 
lokalnych tańców two-stepa czy mamou, ale 
też zachętą do śmiałego spoglądania w przy-
szłość („Póki nie umilknie muzyka i nie przyjdzie 
nam się zbierać / Zaakceptuj ten nasz życiowy 

taniec / Jeśli padniemy na podłogę, podniesiemy 
się znowu”). Landreth bywa tu przebojowy jak 
w „Creol Angel”, ale i nostalgiczny gdy sięga po 
„Great Gulf Wind” kompozycję Allena Toussaint. 
Jego gitara kryję się w niej cieniu dźwięków sak-
sofonów i ukochanych w młodości trąbek.

A co z bluesem? Po latach odnalazłem go na 
debiutanckiej płycie Sonny Landretha „Blues 
Attack”. Dwanaście piosenek, wśród nich stan-
dard, jeszcze z lat czterdziestych „Key to the 
Highway”, który na koncertach zwykł porywać 
publiczność. Podobnie jak znaczone rytmem zy-
deco roztańczone „Back To Bayou Teche”. Kto 
ciekaw sięgnie po koncertową płytę „Recorded 
Live In Lafayette” i będzie do niej wracał, niczym 
bohaterowie „Great Gulf Wind”: „Księżyc nad 
deltą jak latarnia, jak światło pozostawione na 
werandzie, bo zawsze wracamy do domu.”
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Aby zrobić chleb potrzebujemy: 
• mąki
• wody
• soli
 
Aby nikomu nigdy chleba nie zabrakło wystarczy:
• wolność
• pokój
• miłość

PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA   

BEATA GROEN

PRZEPIS NA CHLEB
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Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń i reklam z za-
strzeżeniem art. 36 ust. 4 prawa prasowego. Redakcja 
zastrzega sobie prawo do skracania i zmiany artyku-
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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 pierwszym kwartale 2022 jubileusze:

10-lecie
pracy w KOM-EKO:

Małgorzata Gajko, Robert Klimkiewicz, 

Barbara Kurlak, Tomasz Trybalski

15-lecie
pracy w KOM-EKO:

Rafał Bednarczyk, Robert Boczek, 

Grzegorz Grabowski, Marcin Grzesiak, 

Krzysztof Janik, Mirosław Ładosz, 

Sławomir Matynkowski, 

Krzysztof Mazurek, Krzysztof Wielgus

25-lecie
pracy w KOM-EKO:

Andrzej Jankowski, Stanisław Kulka
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