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Szanowni Czytelnicy!

Oddajemy w Państwa ręce wakacyjny numer EKOgadki. Mamy nadzieję,
że jego lektura umili czas zasłużonego letniego wypoczynku. Rozbawi,
zaintryguje, a może skłoni do refleksji.
W codziennym zabieganiu wielu z nas rzadko znajduje czas na obcowanie z kulturą. Może więc to właśnie ten moment? Do spotkania z muzyką
klasyczną zaprosi Państwa szef lubelskich filharmoników, który przewodził ich pełnemu sukcesów tournée po Stanach Zjednoczonych. A może
to czas, by na otaczającą nas rzeczywistość spojrzeć z nowej perspektywy?
Takiej, jaka pozwala podziwiać fascynujące landarty Jarosława Koziary.
Opowiemy o kwietnych łąkach i nieoczywistych pożytkach z kociej obecności, wyprawie na odległe Lofoty i zaginionych skarbach.
Miłej lektury.
Zarząd Kom-Eko S.A.
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Kalendarium Kom-Eko
Wiele wartych przypomnienia zdarzeń
z ostatnich tygodni:
maj 2022

Wspierane przez KOM-EKO piłkarki ręczne MKS FunFloor Perła Lublin
zdobyły tytuł wicemistrzyń Polski w sezonie 2021/2022;

maj 2022

Zakład Robót Drogowych KOM-EKO pomógł przygotować obiekt przy
ul. Kresowej w Lublinie, na którym prowadzona jest selekcja i szkolenie
najmłodszych adeptów speedway’a;

maj 2022

KOM-EKO testowało elektryczną śmieciarkę na podwoziu Volvo FE
z zabudową Ekocel Medium X4 do selektywnej zbiórki odpadów;

maj 2022

Testowaliśmy
elektryczną śmieciarkę

KOM-EKO laureatem „Diamentów Forbesa”, rankingu najbardziej dynamicznie rozwijających się podmiotów gospodarczych w Polsce;

maj 2022

Zakup dwóch śmieciarek dwuosiowych Scania napędzanych gazem
CNG dla Zakładu Wywozu Odpadów oraz ciągnika John Deere 6130M dla

ADAM PRZYSTUPA

Zakładu Robót Drogowych;

27-29 maja 2022

W tym roku po raz pierwszy Grupa KOM-EKO policzyła swój ślad węglowy, chcąc ustalić wpływ

KOM-EKO sponsorem i uczestnikiem pierwszego Festiwalu Przyrody

naszej działalności na klimat. Wyniki tej kalkulacji można odnaleźć w opublikowanym Raporcie ESG.

organizowanego w Lublinie przez Fundację Dla Przyrody;

28 maja 2022

Jednocześnie stale podejmujemy działania mające na celu zmniejszenie emisyjności.
Dzięki uprzejmości firmy Volvo Polska Sp. z o.o. w maju 2022r. testowaliśmy elektryczną śmie-

KOM-EKO sponsorem i uczestnikiem Wielkiego Festynu Rodzinnego

ciarkę na podwoziu Volvo FE z zabudową Ekocel Medium X4 do selektywnej zbiórki odpadów. To trzy-

organizowanego w Lubelską Spółdzielnię Mieszkaniową;

osiowy, bardzo cichy pojazd o zerowej emisji spalin wyposażony w cztery akumulatorach trakcyjne

5 czerwca 2022

o maksymalnej pojemności 265 kWh i pokładową ładowarkę - 3 fazowa o przyłączu elektrycznym
Mode 2 (Type 2).

Wspomagamy Speedway Motor Lublin przy realizacji filmu promującego segregację odpadów. Film z udziałem zawodnika lubelskiej drużyny
Mateusza Cierniaka realizowany był w Centrum Recyklingu EKOPAK i na
stadionie żużlowym, obsługiwanym przez KOM-EKO w zakresie selektywnej zbiórki odpadów;

12 czerwca 2022

KOM-EKO sponsorem i uczestnikiem festynu edukacyjnego „Pasje ludzi pozytywnie zakręconych”;

22 czerwca 2022

Wizyta w KOM-EKO przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego województwa lubelskiego, Urzędu Miasta Lublin, WIOŚ, RDOŚ oraz
Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w związku z uruchomieniem Centrum Recyklingu EKOPAK;
Zakup trzech śmieciarek trzyosiowych Scania oraz samochodu Iveco
Daily 35C14N, napędzanych gazem CNG dla Zakładu Wywozu Odpadów
oraz polewaczki Renault dla Zakładu Robót Drogowych;
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7 lipca 2022

Wizyta w KOM-EKO i w Centrum Recyklingu EKOPAK goszczących
w Lublinie przedstawicieli Unii Metropolii Polskich.

FOTO: Redakcja

czerwiec 2022
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Z pomocą dla najmłodszych
żużlowców

Wicemistrzynie Polski
z Lublina

ADAM PRZYSTUPA

ADAM PRZYSTUPA
Gratulujemy!!!
Piłkarki

ręczne

MKS

FunFloor

Perła

Lublin wicemistrzyniami Polski.
To już 26 medal mistrzostw kraju w dorobku najbardziej utytułowanego zespołu żeńskiego szczypiorniaka. Przypomnijmy, iż drużyna
lubelskiego MKS to 21-krotne mistrzynie Polski,
11-krotne zdobywczynie Pucharu Polski a w eu-

KOM-EKO niezmiennie wspiera lubelski żużel. Nasze zaangażowanie dotyczy nie tylko zespołu
Motoru Lublin rywalizującego w PGE Ekstralidze, ale również tych, którzy dopiero rozpoczynają swoją

Pucharu EHF (2001) i Puchary Challenge CUP
(2018).
Podziękowania za moc emocji dla drużyny,
FOTO: MKS Lublin.

FOTO: Redakcja.

ropejskich rozgrywkach klubowych triumfatorki

sztabu szkoleniowego i wszystkich, bez których
ten sukces byłby niemożliwy. Szczególne gratulacje dla indywidualnie wspieranej przez KOM-EKO
rozgrywającej zespołu Romany Roszak, trzeciej
najskuteczniejszej zawodniczki PGNiG Superligi
Kobiet w sezonie 2021/2022.

sportową przygodę.
Na obiektach sportowych przy ul. Kresowej w Lublinie nasi pracownicy przy użyciu specjalistycz-

DIAMENTY
FORBESA

nego sprzętu pomagali przygotować miejsce, w którym na motocyklach typu Pit Bike prowadzona
jest selekcja i szkolenie najmłodszych adeptów speedway’a.

Z ekologią
wśród lublinian

„Diamenty

najlepszym

przyjacielem

dziewczyny” śpiewała Marilyn Monroe. Diamenty
Forbesa są zaś ozdobą każdej prężnie rozwijającej się firmy.

Choć wszelkiego rodzaju media znacząco wspomagają działania edukacyjne nic nie zastąpi jednak bezpośredniego kontaktu

Już po raz czternasty redakcja dwutygodni-

i możliwość rozmowy. Stąd obecność KOM-EKO w organizowanych

ka „Forbes” we współpracy z firmą analityczną

w Lublinie imprezach plenerowych zarówno w roli sponsora jak i ak-

Dun & Bradstreet Poland opracowała zestawie-

tywnego uczestnika.

nie najbardziej dynamicznie rozwijających się
podmiotów gospodarczych w Polsce. W rankin-

Festynu Rodzinnego LSM i Festiwalu Edukacyjnego „Pasje ludzi po-

gu znalazły się firmy, poddane wszechstronnej

wiedzą o ekologii. Najmłodszych zaprosiliśmy do gier i zabaw edukacyjnych, starszych wspomagaliśmy przy instalacji cieszącej się dużą
popularnością darmowej aplikacji ekoAPP pomagającej w codziennej
segregacji odpadów.

FOTO: Redakcja.

W minionych tygodniach podczas Festiwalu Przyrody, Wielkiego
zytywnie zakręconych” dzieliliśmy się z mieszkańcami Lublina naszą
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są

ocenie ostatnich trzech lat działalności. Miło nam
poinformować, iż znalazły się wśród nich dwie
spółki z naszej grupy kapitałowej: KOM-EKO
i EKO-AZBEST.
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WIEŚCI Z KRAŚNIKA

FOTO: Adobe Stock.

Z ekologią
do najmłodszych
Nauczanie ekologii warto zacząć jak najwcześniej. Podstawą jest
dostosowany do wieku przekaz i modelowanie dobrych nawyków.
Dzieci uczą się poprzez obserwowanie i naśladowanie. Przykładając
dużą wagę do edukacji ekologicznej spółka Ekoland wyszła z inicjatywą powołania zespołu ds. działań proekologicznych, w skład
której wchodzą przedstawiciele placówek oświatowych znajdują-

Wizyta w krakowskim
zakładzie odzysku energii

cych się na terenie miasta Kraśnik. Efektem dotychczasowej pracy
jest opracowanie działań z zakresu edukacji ekologicznej na kolejny rok szkolny 2022/2023, które będą realizowane we wszystkich
placówkach oświatowych na terenie Kraśnika. Równolegle wiosną
tego roku przeprowadzono lekcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach. Tylko w maju o zasadach segregacji odpadów usłyszało
395 dzieci z szkół i przedszkoli z terenu Miasta Kraśnik, gminy
Zakrzówek, gminy Urzędów oraz gminy Gościeradów. Zdobytą wi-

Wątpliwości należy rozwiewać

dzę dzieci miały szanse utrwalić poprzez gry, zabawy prowadzone

wskaźników emisji spalin, gwarantująca zachowanie najwyż-

w czasie różnych wydarzeń plenerowych, pikników odbywających

u źródła, sięgając po rzetel-

się na terenie Kraśnika (np. Sprzątanie Ziemi, Rajd Familijny, Bieg

ną wiedzę. W maju i czerwcu

Charytatywny, Dzień Dziecka, Sprzątanie Lasu).

przedstawiciele różnych grup

środowiska. Wszystkich zain-

społecznych z miasta Kraśnika

trygowała obecność pszczelich

(radni Miasta Kraśnik, członko-

uli usytuowanych w bezpo-

… i trochę starszych

wie Rady Młodzieżowej i Rady
Seniorów, dziennikarze, przedstawiciele NGO, firm zrzeszonych
w Radzie Gospodarczej, pracownicy

Na naukę nigdy nie jest za późno. Udowadniają to m.in. studen-

instytucji samorządowych i rządowych)
mieli możliwość zwiedzania Zakładu Termicznego

tkanie. Jego tematem była planowana budowa Zakładu Odzysku

Przekształcania Odpadów w Krakowie. Jest to

Energii (ZOE) w Kraśniku. Pracownicy firmy Ekoland dzielili się

nowoczesny i ekologiczny zakład, w ciągu roku

wiedzą o segregacji odpadów oraz sposobach zagospodarowania

może przetworzyć do 245 tys. ton odpadów, któ-

odpadów nienadających się do recyklingu. Obecny na spotkaniu

re nie nadają się do recyklingu. Wytwarza z nich

Janusz Lewicki, prezes zarządu Veolii Wschód przedstawił korzyści

ok. 65 tys. MWh energii elektrycznej (co po-

wynikające z powstania ZOE oraz przybliżył sposób jego funkcjonowania. Nie zabrakło odpowiedzi na pytania związane z uruchomieniem zakładu oraz dyskusji na ten temat. Podobne spotkania
były udziałem Rad Młodzieżowych i Rad Seniorów (organów doradczych Burmistrza Miasta Kraśnik) oraz działkowiczów.

FOTO: Za zgodą EKOLAND.

ci Uniwersytetu III Wieku z Kraśnika, którzy zaprosili nas na spo-

szych

średnim

standardów

sąsiedztwie

ochrony

instala-

cji. Zaskoczeniem była również
sama bryła budynku, która swoją
kolorystyką i architekturą idealnie
wpasowuje się w otoczenie.

krywa 100 % potrzeb wszystkich tramwajów
w Krakowie) i ok. 270 tys. MWh energii cieplnej
rocznie (co pokrywa 10% ogólnych potrzeb systemu ciepłowniczego miasta).
Uczestników wyjazdu zaskoczyła czystość panująca na terenie samego zakładu, brak uciążliwych zapachów, pyłów czy dymów oraz niezwykle wysoka skrupulatność przy mierzeniu

9
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Wystartowało
Centrum Recyklingu
ADAM PRZYSTUPA
Nareszcie! Wystartowało Centrum Recyklingu

właściwa i efektywna gospodarka odpadami.

spółki EKOPAK. Taśmociągami najnowocześniej-

jako pierwsi 18 maja odwiedzili je lubelscy radni,

szej w tej części Polski instalacji do segregacji

22 czerwca w Centrum gościli eksperci z Urzędu

sze strumienie odpadów. W ramach
rozruchu

instalacji

kalibrowane

są parametry techniczne pracy
przenośników,

optosorterów,

województwa

lu-

belskiego, Urzędu Miasta Lublin,
Wojewódzkiego

Inspektoratu

Ochrony Środowiska, Regio
nalnej

Dyrekcji

Ochrony

elektromagne-

Środowiska oraz Państwo-

sów i separatorów. Równolegle

wego Powiatowego Inspe-

przesiewaczy,

trwa szkolenie pracowników.

ktoratu Sanitarnego. 7 lip-

Wszystko po to, by uzyskać

ca

zaplanowaną

przepustowość

linii (38 000 ton/rok), która
w zamysłach Grupy KOM-EKO
ma pomóc w spełnieniu ambitnych
ustawowych wymogów w zakresie recyklingu. Nowouruchomione Centrum Recyklingu
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Marszałkowskiego

zwiedzanie

nowego

zakładu było udziałem goszczących w Lublinie przedstawicieli Unii Metropolii Polskich.
Za każdym razem prezentacja
Centrum jest okazją do wymiany
doświadczeń i ciekawej dyskusji o wy-

EKOPAK już dziś cieszy się dużym zaintere-

zwaniach, które niesie ze sobą idea Gospodarki

sowaniem wszystkich, którym leży na sercu

o Obiegu Zamkniętym.

FOTO: Redakcja.

i recyklingu opakowań popłynęły pierw-
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Nasz pierwszy
raport ESG

W efekcie powstał raport, który …
…jest narzędziem komunikacji, które pokazuje nasze zaangażowanie oraz prezentuje wyniki.
Jest to jeden z pierwszych raportów ESG w branży i pierwszy raport ESG wśród firm z naszej
branży w regionie.
Co zawiera taki dokument?
Raport pokazuje nasze wyniki w tych trzech
kluczowych obszarach, ale również wielkość
naszego śladu węglowego. Policzyliśmy emisję

O tym, co kryje się za skrótem ESG, oraz sekretach pracy
nad pierwszym raportem ESG naszej grupy kapitałowej,
rozmawiamy z Izabelą Słotwińską, Kierownikiem Biura
Zarządu KOM-EKO.

gazów cieplarnianych naszej Grupy w dwóch zakresach scope 1, czyli emisje bezpośrednie (ze

Raport ESG
Kom-Eko

źródeł mobilnych, stacjonarnych oraz emisje nie-

za 2021 rok

przygody z ESG…

ADAM PRZYSTUPA

zorganizowane) i scope 2, czyli emisje pośrednie
w wyniku zakupionej elektryczności oraz ciepła.
Publikacja raportu to nie koniec naszej
Tak to prawda, praca nad raportem i strategią pokazała nam obszary, nad którymi powinniśmy popracować. Ponieważ zbieraliśmy dane
ze wszystkich spółek z Grupy było to naprawdę

na organizację lub pozostają pod jej wpływem.

ciekawe doświadczenie. Podczas badania per-

Inwestorzy, banki, konsumen-

Kolejny krok na ścieżce ESG to badanie perspek-

spektywy naszych interesariuszy 100% naszych

kowała swój pierwszy ra-

ci przestają zwracać jedynie

tywy interesariuszy. Dzięki współpracy z firmą

respondentów wskazało, że kwestie ochrony

port ESG. Masz bardzo duży

uwagę na materialne aspek-

doradczą CSRinfo przeprowadziliśmy dialog z na-

środowiska są dla nich kluczowe. Dlatego też

udział w jego powstaniu.

ty

działalnością

szymi interesariuszami używając takich narzędzi

w kolejnych latach będziemy nadal moderni-

Wiem, że przez ostatnie

organizacji tj., wyniki finan-

jak badanie ankietowe i wywiady. Co ciekawe dla

zować naszą flotę oraz rozwijać naszą dzia-

miesiące

sowe, kwestie związane z za-

wszystkich naszych respondentów istotnym jest,

łalność w zakresie zarządzania odpadami, tak

Grupa

KOM-EKO

opubli-

odmieniałaś

ten

skrót przez wszelkie przypadki, ale objaśnijmy jego
znaczenie naszym czytelnikom.
Skrót ten można rozszyfrować jako

związane

z

rządzaniem, infrastrukturą czy

aby Grupa KOM-EKO aktywnie działała w obsza-

by wpisywała się w idee Gospodarki o Obiegu

aktywa. Od kilku lat coraz waż-

rze ochrony środowiska naturalnego. Następny

Zamkniętym. Planujemy również m.in. budowę

niejsze stają się obszary związane

etap to wybór istotnych tematów raportowania.

farmy fotowoltaicznej, a przede wszystkim bę-

z zarządzaniem środowiskiem, ryzyka-

Określając najważniejsze tematy, które później

dziemy dalej pracować nad poprawą edukacji

mi społecznymi, środowiskowymi, relacje z in-

zaraportujemy braliśmy pod uwagę: wyniki ba-

ekologicznej naszego społeczeństwa. Lektura ra-

środowisko naturalne, społeczeństwo i ład kor-

teresariuszami, prawa człowieka czy traktowanie

dania naszych interesariuszy, wnioski ze spotkań

portu pokazuje jak wiele robimy, ale bez obaw

poracyjny. To trzy obszary zarządzania, na które

pracowników. Strategia ESG, którą stworzyliśmy

z pracownikami Grupy KOM-EKO, dokumenta-

jest wciąż bardzo dużo do zrobienia.

firmy organizacje powinny zwrócić szczególną

dla Grupy KOM-EKO pozwoli nam odpowiedzieć

cję naszych spółek, Międzynarodowe regulacje:

uwagę. Zatem ESG to szereg czynników, które

na oczekiwania naszych klientów, społeczności,

Wytyczne Unii Europejskiej w sprawie raportowa-

pomogą firmom raportować swoją działalność

inwestorów. Wyznacza nam kierunki działania

nia informacji związanych z klimatem, wytyczne

w tych trzech obszarach. Ten model raporto-

w obszarze społecznym, środowiskowymi i ładu

TCFD, rozporządzenie dotyczące taksonomii UE,

wania staje się powoli standardem, a wkrótce

korporacyjnego. Określa nasze cele strategiczne

Międzynarodowe standardy raportowania – GRI,

także obowiązkiem. 21 kwietnia 2021r. Komisja

i wyniki, które powinniśmy osiągnąć.

SASB Wytyczne opracowane przez GPW. Jak już

ang. Environmental, Social, Governance, czyli

dyrekty-

Użyłem słowa trud, bo wiem, że wyma-

wspominałam wcześniej opracowaliśmy Strategię

(Corporate Sustainability Reporting

gało to czasu, wysiłków i zaangażowania

ESG dla Grupy KOM-EKO, w której znajdują się

Directive), która zakłada, obowiązek raportowa-

wielu osób. Była to metodyczna praca we-

strategiczne kierunków i cele do osiągnięcia, któ-

nia zagadnień ESG przez wszystkie spółki zarów-

dług ściśle określonego scenariusza…

re będą stanowiły obiektywną podstawę dla pro-

Europejska
wy CSRD
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na firmę. Są to podmioty, które mają wpływ

przedstawiła

projekt

no publiczne, jak i prywatne. Te mające powyżej

To prawda, dobrze o tym wiesz, bo sam bra-

wadzenia działalności przez Spółkę. Ostatni krok

250 pracowników będą zobowiązane do przygo-

łeś czynny udział w pracach Zespołu ds. ESG.

na tej ścieżce to oczywiście publikacja raportu,

towania raportu niefinansowego już od 2023r.

Pierwszym krokiem, było mapowanie, inaczej

którego celem jest dostarczenie niezbędnych in-

Co odpowiadasz, kiedy słyszysz pytanie

identyfikacja naszych interesariuszy. Nasi inte-

formacji jakościowych i ilościowych odpowiada-

– po co właściwie cały ten trud, dlaczego

resariusze to osoby, grupy osób lub organiza-

jących na potrzeby instytucji finansującej i agen-

wdrożyliśmy ESG w grupie KOM-EKO?

cje, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ

cji oceniających spółki.

O pasji pielęgnowania roślin i tajemnicach
tropikalnych lasów zamkniętych w szkle rozmawiamy
z Iwoną Grzegorczyk z Działu Księgowości.

Słyszałem, że w wolnych chwilach sadzisz las…

EKOGADKA NR 19 - LATO 2022

Zalesiam się
i bliskich

NASZE PASJE

Jak powstaje las w szkle?
Najpierw jest pomysł kompozycji. Potem czas

Jest w tym ziarno prawdy. Nie las, a lasy. Tyle

na zakupy. W marketach budowlanych są dziś
wydzielone działy, gdzie możemy kupić odpo-

tylko, że to lasy w szkle…
Wyjaśnijmy czym jest las w szkle.

wiednie naczynia, drenaż, ozdobne kamyki bądź

Las w szkle to kompozycja roślin przypomina-

zwykły keramzyt oraz węgiel aktywny, który za-

jąca miniaturowy ogród, hodowana w szklanym

pobiega gniciu roślin w środku. Gdy mamy już

naczyniu zamkniętym korkiem. Takie rozwiąza-

wszystkie materiały oraz sadzonki roślin, przy-

nie jest na pewno odpowiednie dla osób, które

stępujemy do pracy. Najpierw układam drenaż,

nie mają czasu dbać o rośliny lub nie potrafią

potem ziemię wymieszaną z węglem aktywnym.

tego robić, a chciałyby mieć w swoim otoczeniu

W niej sadzimy roślinki, mchy, które dodają

trochę zieleni. W zamkniętym naczyniu tworzy

kompozycji uroku i przytulności. Całość, w za-

się swoisty mikroklimat i roślinki tam sobie sa-

leżności od gustu, ozdabiamy np. kamykami. Po

modzielnie żyją. Nie potrzebują powietrza z ze-

stworzeniu kompozycji należy ją podlać i szczel-

wnątrz – niezbędny do fotosyntezy dwutlenek

nie zamknąć. Pierwsze dwa tygodnie to czas ka-

węgla wytwarzany jest przez bakterie glebowe,

libracji tego układu. Obserwujemy słój. Nasz las

znajdujące się w podłożu. Te z kolei pochłaniają

w naturalny sposób paruje, zwykle na wieczór.

produkowany przez roślinę tlen i w ten sposób
tworzy się obieg zamknięty. Las w szkle może
mieć też formę roślin w otwartym szklanym naczyniu bez korka. W takim wypadku trzeba pamiętać, aby je podlewać. Można więc powiedzieć,
że taki las to miniaturowa forma kompozycji roślin z opcją: z podlewaniem albo bez.
Skąd

pomysł,

by

tworzyć

takie

kompozycje?
Sama nie wiem kiedy to się zaczęło. Rośliny

FOTO: Iwona Grzegorczyk.

FOTO: Redakcja

są moją pasją odkąd sięgam pamięcią. Najpierw
był to ogródek u mojej mamy, potem zdarzało
mi się tworzyć skalniaki na działce. Z czasem,
pewnie w internecie musiałam zobaczyć taki gotowy las w szkle. Zainteresowałam się, zaczęłam
o tym czytać, postanowiłam spróbować. Nie było
więc konkretnego momentu. Niepostrzeżenie
prace w ogrodzie przeistoczyły się w mniejszy
format, zawędrowały do słoika, do szklanego
naczynia.
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Słowa intrygujące,
słowa zaskakujące…

Jeśli jednak wilgoci będzie za dużo i skroplona
para wodna będzie płynąć po ściankach naczynia, należy je otworzyć na kilkanaście minut, by
nadmiar wody wyparował.

Odpowiednio skali-

browany układ złapie swój rytm i potem już sam
sobie rośnie.

A może wybór słowa mówi nam coś o nas samych?

Potem już możemy cieszyć oczy…
W ciągu dnia prawidłowo utrzymany las po-

ADAM PRZYSTUPA

winien być przejrzysty, na wieczór powinien się
zamglić, zaparowywać.
FOTO: Iwona Grzegorczyk.

Tworzysz swoisty mikroświat. Rośliny
w słoju mają optymalne warunki wegetacji,
nie smagają ich ulewne deszcze czy podmuchy wiatru, słońce ich nie przypala…
One nawet nie mogą stać na słońcu. Powinny
znajdować się w miarę dobrze doświetlonym
miejscu, ale tak, by promienie słoneczne bezpośrednio nie padały na słoik. W przeciwnym wypadku słój zachowa się tak ja szklarnia, w której

„Zobaczysz, zostaniesz sam jak palec” – to przestroga, a może groźba, wieszcząca nam samotny koniec. Na pozór absurdalna, bo przecież pięcioro to już
spora kompania, a gdy spleść dwie dłonie fundujemy spotkanie dziesięciu
palców. Zdać się tedy na logikę i puścić ją mimo uszu? Niekoniecznie.
Można się domyślać, iż to bardzo stare powiedzenie, bo nawiązuje
do czasów, gdy mówiąc o palcu, myślano jedynie o kciuku. Ten zaś,
jak wiadomo, ułatwiając nam chwytanie ustawiony jest w pewnej od-

w słoneczny dzień jest bardzo gorąco. Możemy

wyglądała. Czasem będąc na urlopie zobaczę ka-

ległości od swoich towarzyszy. Zważywszy, jak często, z naszej woli,

wtedy te rośliny ugotować.

myk na piasku i w głowie rodzi się pomysł jak

musi z nimi współpracować, mówienie o samotności wydaje się lek-

go wykorzystać. Ten element twórczy jest więc

ką przesadą, ale fakt pozostaje faktem, kciuk zwykł trzymać się na

oczywisty, ale wykonanie lasu w szkle bez wie-

uboczu.

Ten efekt nie występuje przy otwartych
lasach w szkle…
To prawda, ale pamiętać trzeba o podlewaniu.
Przy kompozycjach otwartych mamy tez większy
wybór roślin, nie tylko te lubiące wilgoć, ale też

dzy o roślinach, ich doborze i pielęgnacji byłoby
niemożliwe.
Jesteś aktywna w jakichś społecznościach

prób, bo w takich kompozycjach można zrobić

wokół

imitację stojącej wody. Bawię się więc troszkę

doświadczenia?

dziwej wody.
Ile

trwa

przygotowanie

takiej

kompozycji?

internetowych
tego

Jeśli przed laty, palcem był tylko kciuk, jak nazywano pozostałe? Mawiano o nich „parsty” lub „pirsty”, stąd w polszczyźnie takie słowa jak

kaktusy czy sukulenty. Teraz jestem na etapie

żywicą epoksydową, by dawała wrażenie praw-

tematu,

skupiających
wymieniasz

się

swoje

Oczywiście. Internet jest kopalnią wiedzy

naparstek czy pierścień. Parsty stały się zapewne palcami, gdy palec stał się
kciukiem. Może odrobinę wcześniej, gdy poczęto nazywać go „krzciukim”. Kciukiem kreślimy, bowiem znak krzyża na czole osoby przyjmującej chrzest.
Nocny marek i filip z konopi

a uczestnicząc w takich grupach zawsze można

Nie to nie pomyłka, nie zawiodła nas korekta. Nie żywimy też żadnej urazy ani do osób noszących

zapytać o wskazówkę albo poszukać inspiracji.

imię Marek, ani do tych podpisujących się jako Filip. Określenie „nocny marek” nie pochodzi od imie-

W ten sposób zainteresowałam się możliwością

nia osoby nękanej bezsennością, czy pracującej nocą ku utrapieniu innych domowników. Ów marek

Zależy. Na początku musi być pomysł. Jeśli

wykorzystania żywicy. Czasem w markecie kupi-

pisany małą literą do potępieniec, dusza pokutująca. Jakby na dowód tej odmienności znaczeń kilku

kogoś znam i wiem co lubi, mogę kompozycję

my roślinę, która nie jest opisana, wtedy zawsze

osób późno chodzących spać do nocne marki a nie nocni Markowie.

dopasować kolorystycznie albo typem roślin, do

znajdzie się ktoś, kto wie jak ją pielęgnować,

Podobnie małą literą piszemy wspominając filipa co wyrwał się z konopi. Filipami na białoruskich

jego gustu czy wnętrza, którego będzie ozdobą.

podpowie np. czy można ją wykorzystać w za-

kresach dawnej Rzeczpospolitej zwano bowiem zające, które zwykły kryć się w zaroślach. A że zwie-

Czasochłonne może być pozyskanie samych ro-

mkniętym słoju.

rzęta to nader płochliwe i gwałtownie ratujące się ucieczką, ich zachowanie przyrównano do sytuacji,

ślin, bo czasem wystarczy pojechać do sklepu,
a czasem trzeba je zamówić w sieci. Samo wy-

Wyobrażam sobie, że masz cały dom

w której komu zdarzy się równie niespodziewanie powiedzieć coś nie w czas, czy też nie na temat.

udekorowany słojami pełnymi roślin
Duby smalone

konanie lasu nie jest długie. Gdy mam gotowe

Zaskoczę, bo w domu mam tylko dwa. Jeden

wszystkie składniki może to zająć godzinę czy

z nich mam już od dwóch lat i ostatnio go re-

Na koniec o dubach smalonych. Mam nadzieję, iż czytając powyższe nikt nie rzeknie, iż plotę duby

półtorej godziny, ale jeśli użyjemy żywicy epok-

aktywowałam. Pewne rzeczy chciałam zmienić,

smalone. Oznaczałoby to, że prawię od rzeczy. Czym są owe duby? To gałęzie dębowe, z których ze

sydowej która ma imitować wodę jest to już pra-

usprawnić. Większość kompozycji tworzę dla

względu na ich twardość upleść coś, choćby koszyk, trudno. By nadać im giętkość wikliny a więc mło-

ca na weekend.

znajomych i przyjaciół. Robię to czysto rekre-

dych pędów wierzby próbowano gałązki dębowe opalać, lecz nie przynosiło to spodziewanego efektu.

prze-

acyjnie. Nie chciałabym w żaden sposób czuć

Stąd duby smalone i ich wyplatania. Stąd też pierwotne, zapomniane dziś znaczenie tych słów – pleść

dłużenia pasji ogrodniczej czy też pasję

się do tego zobowiązana, więc angażuję się w to

duby smalone to wykonywać czynność żmudną acz bezowocną, skazaną na niepowodzenie.

tworzenia?

wtedy, kiedy mam na to czas i ochotę. Sprawia

W
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Sam jak palec

tym

co

robisz

odnajdujesz

Ciekawe pytanie. Jedno nie wyklucza drugie-

mi to przyjemność. Odstresowuję się. Sprawia

go. By stworzyć taką kompozycję trzeba mieć

mi dużo radości, gdy mogę taki las w szkle poda-

pomysł, wyobrazić sobie, jak finalnie będzie ona

rować i gdy taki prezent się podoba.

jednocześnie świadomości, że to z czym się mie-

wyczerpaniu, to może oznaczać, że zmierzamy

rzy, może być objawem wypalenia zawodowego.
Jeśli więc pracodawcy chcą zapobiegać wypa-

FOTO: Adobe Stock.

w kierunku wypalenia zawodowego.

Wypaleni zawodowo
W POSZUKIWANIU
RÓWNOWAGI
Polacy to bardzo zapracowany naród.
Pracujemy coraz więcej, ale czy efektywniej?

Konsekwencje wypalenia zawodowego mogą

leniu zawodowemu w swoich zespołach powinni

być bardzo poważne zarówno dla naszego zdro-

zadbać o tworzenie odpowiedniego środowiska

wia fizycznego jak i psychicznego. Dane ZUS

pracy, w którym pracownicy są doceniani i spra-

pokazują, że w Polsce tylko w 2020 roku wy-

wiedliwie traktowani, panuje przyjazna i otwar-

stawiono 385 tys. zwolnień lekarskich z powo-

ta atmosfera, ale przede wszystkim pracownicy

du stresu, to aż o 30% więcej w porównaniu

mają szansę na osiągnięcie równowagi pomiędzy

z 2019 r. Jeszcze bardziej niepokojące są dane

życiem zawodowym a prywatnym. Warto również

firmy Medicover, które wykazują, że liczba zwol-

zachować czujność i reagować, kiedy zauważa-

nień lekarskich od psychiatry wzrosła pra-

my wśród pracowników pierwsze symptomy wy-

wie o 60% w latach 2019-2020. Powodem był

palenia zawodowego a w sytuacji, kiedy jest to

przede wszystkim stres, zaburzenia adaptacyjne

potrzebne oferować wsparcie oraz zachęcać do

i lękowe oraz depresja.

korzystania z porady specjalistów.
wzrosło

Praca może przynosić satysfakcję jeśli za-

w trakcie trwania pandemii. Według światowe-

dbamy o siebie, swoje potrzeby oraz równo-

go badania Indeed przed pandemią zanotowano

wagę. Starajmy się redukować stres poszuku-

43% wypalonych zawodowo, a w X 2021 roku

jąc dopasowanych do siebie aktywności oraz

już 52% takich przypadków. Stres u pracowni-

form relaksu. Odpoczywajmy tak, aby mo-

ków na świecie wzrasta już od ponad dekady, ale

gło odpocząć zarówno ciało jak i nasz umysł.

pandemia jeszcze bardziej ukazała jego skutki.

Dbajmy o swój dobrostan.

Uczucie

wypalenia

zawodowego

Jak wynika z raportu Instytutu Gallupa z 2021
roku w Polsce, aż 68% pracowników odczuwa
większy stres niż przed pandemią.
Jak więc zapobiegać wypaleniu zawodowemu? Przede wszystkim dbać o równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym. Warto zastanowić się nad tym, jak spędzamy wolny czas, jak
się regenerujemy i wypoczywamy. Niestety coraz
więcej osób pracuje w wolnym czasie, myśląc,
że jeszcze zdąży odpocząć i przecież nic złego
się nie dzieje. W ten sposób stopniowo

prze-

suwamy własne granice. Wypalenie zawodowe
może dotknąć każdego, ale najbardziej narażone są osoby, które mocno poświęcają się swojej

MAŁGORZATA POŁOK

pracy spędzając w niej większość swojego czasu.
Na wypalenie narażeni są również perfekcjoni-

Małgorzata Połok
Dyplomowany

coach

oraz

trener

biznesu.

ści stawiający sobie wysoko, często nieosiągalną

Ukończyła Szkołę Trenerów IBD Business School oraz

poprzeczkę. Problem wypalenia może dotyczyć

Szkołę Coachów Akademii SETT. Posiada tytuł MBA

Według Group Health Report (STADA) z 2019

diagnozę medyczną i wpisane do Klasyfikacji

także mało asertywnych osób, które biorą na sie-

z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

roku, w Polsce aż 62% osób doświadczyło

Chorób i Problemów Zdrowotnych. Wypalenie

bie zbyt wiele i nie potrafią odmawiać.

objawów wypalenia zawodowego. Raport

zawodowe diagnozuje się, kiedy występują na-

pokazuje, że Polska jest na trzecim miejscu

stępujące objawy: poczucie wycieńczenia lub

ko

nie.

warsztatów rozwojowych i rekrutacji oraz 12 lat jako

w Europie pod względem liczby osób z symp-

wyczerpania, negatywne uczucia wobec pra-

Konsekwencje wypalenia ponoszą wszyscy – za-

menadżer. Od ponad 2 lat prowadzi profesjonalne sesje

tomami wypalenia. To bardzo niepokojące dane.

cy, zwiększony dystans do własnej pracy oraz

równo sam pracownik, jego rodzina jak i praco-

coachingowe. Jest praktykiem w dziedzinie marketin-

Posiada ponad 22 lata doświadczenia zawodowego,

Czy problem wypalenia zawodowego to tylproblem

pracownika?

Z

pewnością

z czego ponad 10 lat w zakresie prowadzenia szkoleń,

coraz

zmniejszona wydajność zawodowa. Dlatego kie-

dawca, który może obserwować spadek zaan-

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

większej grupy ludzi. Jest między innymi wyni-

dy obserwujemy, że praca nie daje nam już sa-

gażowania i wydajności, frustrację oraz coraz

Inspiruje i sama wciąż poszukuje inspiracji.

kiem długotrwałego stresu. W maju 2019 roku

tysfakcji, a na myśl o niej odczuwamy zniechę-

częstsze absencje pracownika, spowodowane po-

Prywatnie żona i mama trójki dzieci. Kocha ludzi,

wypalenie

zawodowe

przez

cenie lub stres, kiedy czujemy się przepracowani

garszającym się stanem zdrowia. Pracownik czę-

naturę i podróżowanie. Nieustannie wspiera innych

Światową

Organizację

oficjalną

– pracujemy coraz więcej i mamy wrażenie, że

sto bywa ze swoim problemem sam, nie mając

w ich działaniach.

Wypalenie

zawodowe

to

problem

zostało
Zdrowia

uznane
za
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pracy nam nie ubywa, a nasze zasoby są już na
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Produkcja leków sposobem
na odpady chemiczne?

Zazielenić księżyc

Zespół prof. Bartosza Grzybowskiego (Instytutu Chemii Organicznej PAN oraz Uniwersytetu UNIST

Biodegradowalne

w Korei Płd.) z amerykańskiej firmy Allchemy Inc. stworzył program komputerowy Allchemy, który

nie

gromadzi gigantyczną wiedzę o różnych typach reakcji chemicznych z uwzględnieniem warunków,

ekologów.

plastiki,

Większość

to

wciąż

niespełnione

kompostowalnych

tworzyw

marzezawo-

dzi pokładane nadzieje będąc źródłem trudnorozkładalnych mi-

w jakich te przemiany zachodzą. Działaniom tego algorytmu poddano informacje o około 200 związ-

kroplastików.

kach chemicznych powstających w instalacjach przemysłowych, które traktowane są jako odpa-

Bliscy

rozwiązania

tego

problemu

są

naukowcy

Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley. Zespół pod kierownictwem
prof. Ting Xu, opracował technologię osadzania enzymów rozkładają-

nimi okazało się, że z zadanych związków można przygotować - w nieskomplikowanych

cych biodegradowalne polimery (polilaktyd (PLA) i polikaprolakton (PCL))

warunkach - mnóstwo pożądanych na rynku produktów: w tym 300 różnych leków (m.in.
ibuprofen) czy związki przydatne w rolnictwie. To przykład tzw. chemii cyrkularnej, gdzie
produkty jednych reakcji służą jako składniki do kolejnych reakcji, zalecanej jako właściwe podejście do przetwarzania odpadów chemicznych. Prof. Grzybowski jest też autorem programu „Chematica”, który podobnie jak Allchemy, korzystając z ogromnej bazy
wiedzy o chemii organicznej i mocy obliczeniowej, potrafi wskazać różne sposoby dojścia
do zadanych z góry produktów.
Źródło: www.naukawpolsce.pl

Bakterie przemówiły

FOTO: Adobe Stock.

dy. W wyniku wirtualnego przetestowania miliardów reakcji, jakie mogłyby zachodzić między

wewnątrz wytwarzanych włókien. Proces ten można porównać do osadzania
pigmentu w plastiku w celu ich barwienia. Przedwczesnemu uwolnieniu enzymów
zapobiega osłona polimerowa „zrzucana” dopiero pod wpływem wody i wysokiej temperatury. Wedle
wyników badań w

warunkach kompostowania przemysłowego zmodyfikowany PLA pod wpływem

enzymu – proteinazy K rozkładał się w ciągu sześciu dni w temp. 50°C, zaś zmodyfikowany PCL pod
wpływem enzymu lipazy rozkładała się w temp. 40°C w ciągu zaledwie dwóch dni. Metoda ta ma
umożliwiać biodegradację 98% plastiku i zapobiegać powstawaniu mikroplastików.
Źródło: www.news.berkeley.edu

Enzymem w PET-a

Naukowcy z Uniwersytetu Technicznego w Delfcie (Holandia) po raz pierwszy zarejestrowali dźwię-

Ilość odpadów z tworzyw sztucznych zanieczyszczających środowisko skła-

ki wydawane przez bakterie. Wykorzystali w tym celu ultraczułą membranę z grafenu – nanomateria-

nia naukę do poszukiwania sposobu, jak najszybszej ich degradacji. Jednym

łu zbudowanego z pojedynczej warstwy atomów węgla, do której zbliżyli pojedynczą

ze sposobów jest wykorzystanie enzymów, które w przyrodzie są wykorzy-

bakterię Escherichia coli. Zaobserwowano wówczas niezwykle małe oscylacje,

stywane m.in. do rozkładu części roślin. Zespół kierowany przez dr Christiana

które są efektem ruchu rzęsek wystających z powierzchni komórki bak-

Sonnendeckera z Uniwersytetu w Lipsku znalazł w próbce pobranej ze sterty

terii i umożliwiających im poruszanie. Uderzenia rzęsek w grafenową

kompostu enzym nazwany PHL7, który w rekordowo krótkim czasie rozkłada

membranę są co najmniej 10 miliardów razy słabsze niż cios bok-

tworzywo PET. W 2012r. podobnego odkrycia dokonali naukowcy z Uniwersytetu

sera w worek treningowy, ale można je zarejestrować i odsłuchać.

w Osace, oznaczające w kompoście enzym LCC. Nowy enzym okazuje się jednak

To odkrycie może znaleźć zastosowanie w wykrywaniu oporności na

bardziej skuteczny. W badaniach porównawczych w ciągu 16 godzin wodny roztwór

antybiotyki, które jest stale rosnącym zagrożeniem dla zdrowia lu-

PHL7 spowodował rozkład 90% płatków PET, podczas gdy LCC doprowadziło do degradacji

dzi na całym świecie. Wyniki eksperymentów pokazały, że bakterie

45% tworzywa. By zobrazować wyniki eksperymentów naukowcy z Lipska posłużyli się przykładem

wydawały dźwięki, dopóki nie zostały potraktowane antybiotykami,

plastikowego pojemnika, w którym sprzedawane są winogrona w supermarkecie, który przy zastoso-

czyli zabite. Jeśli były oporne na antybiotyk, oscylacje utrzymywały

waniu PHL7 może ulec rozkładowi w przeciągu 24 godzin. W wyniku działania enzymu PET jest roz-

się na tym samym poziomie.

kładany na kwas tereftalowy i glikol etylenowy, z których można następnie ponownie wyprodukować

Źródło: www.dzienniknaukowy.pl
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SZEPTY NATURY

nowy PET.
Źródło: www.chemistry-europe.onlinelibrary.wiley.com
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kompozytora Michała Lorenca, który przywitał

jewództwa

uczestników wydarzenia i zaprosił na koncert.

lubelskiego.

Przedstawione

prace

są realistycznymi rysunkami i grafikami Marka
przyrody.

nansowemu następujących firm: InPost Sp. z o.o.

Zostały one wzbogacone o liczne ciekawostki

(Partner Strategiczny), KOM-EKO S.A. z Lublina,

przybliżające niesamowity świat zwierząt żyją-

KOMA Olsztyn Sp. z o.o. z Olsztyna, BIOMED

cych blisko nas.

Lublin S.A. z Lublina, Grupa Producentów Green

Kołodziejczyka,

ilustratora

dzikiej

Ostatnim dniem Festiwalu Przyrody była nie-

Group Sp. z o.o. z Leonowa, Galeria Olimp.

dziela, a całe wydarzenie odbyło się w najbar-

Zainteresowanie imprezą we wszystkich jej

dziej reprezentacyjnym parku Lublina – Ogrodzie

odsłonach upewniło nas w przekonaniu o tym, że

Saskim. Zaproszone na Festiwal organizacje po-

festiwal jest dużą atrakcją dla miłośników przy-

zarządowe oraz instytucje zajmujące się ochro-

rody. Podbudowani świetnym odbiorem już pla-

ną środowiska i przyrody przygotowały swoje

nujemy przyszłoroczną imprezę z dodatkowymi

namioty wystawiennicze, w których oferowały

wydarzeniami i atrakcjami. Myślimy, że Festiwal

wiele atrakcji, takich jak materiały edukacyjne,

Przyrody ma dużą szansę wpisać się na sta-

konkursy, zabawy. Wśród wystawców znaleźli się

łe do harmonogramu festiwali organizowanych

InPost Sp. z o.o., Urząd Miasta Lublina, Poleski

w Lublinie.

Park
FOTO: Waldemar Średziński.

Festiwal Przyrody
w Lublinie

Festiwal Przyrody odbył się dzięki wsparciu fi-

Narodowy,

Zespół

Lubelskich

Parków
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gatunków zwierząt charakterystycznych dla wo-

www.dlaprzyrody.org.pl

Krajobrazowych, KOM-EKO S.A., Fundacja Dla
Przyrody, WSSE Lublin.
Partner strategiczny Festiwalu – firma InPost
przygotowała dla najmłodszych specjalną strefę
aktywności, gdzie dzieci poprzez zabawę mogły
dowiedzieć się więcej o przyrodzie, jej zagrożeniach i możliwościach ochrony. Uczestnicy mogli obejrzeć również wystawę edukacyjno-przyrodniczą „Rzadkie i ginące gatunki zwierząt
Lubelszczyzny”, która została ustawiona przy
ścieżkach

Majowe spotkanie pasjonatów.

spacerowych

otaczających

Muszlę

Koncertową w Ogrodzie Saskim. Duże zainteresowanie wzbudziły wystąpienia przyrodników,
którzy podzielili się ze słuchaczami ciekawostka-

22

W Lublinie w ostatni majowy weekend tego

dotyczącą sposobów nagrywania filmów, robie-

mi o przyrodzie, zabawnymi, a nawet mrożącymi

roku (27-29 maja) odbył się trzydniowy Festiwal

nia zdjęć, właściwego montażu w celu przygoto-

krew w żyłach opowieściami z terenu i niezna-

Przyrody,

przez

wania profesjonalnego materiału. Kolejne warsz-

nymi tajemnicami zwierząt. Mieszkańcy Lublina

Fundację Dla Przyrody we współpracy z Miastem

taty w tym dniu miały miejsce nad Zalewem

mieli możliwość wysłuchania i obejrzenia wyjąt-

Lublin. Był to pierwszy tego typu festiwal, któ-

Zemborzyckim w Lublinie. Mimo kapryśnej po-

kowych prezentacji znanych popularyzatorów

ry został przygotowany przez grupę pasjonatów

gody warsztaty cieszyły się dużym zainteresowa-

przyrody m.in.: Marcina Kostrzyńskiego, które-

przyrody dla jej miłośników, wrażliwych i goto-

niem lublinian. Uczestnicy mieli niepowtarzalną

go filmy „Przyrodyjki” znane są dzieciom w całej

wych do jej głębszego poznania.

który

został

zorganizowany

szansę spędzenia czasu z ekspertami ornitolo-

Polsce. Swoje dwa filmy „Sekretne życie drzew”

W pierwszym dniu imprezy odbyły się warsz-

gami, którzy poprowadzili spacer przyrodniczy

oraz „Rytmy natury w dolinie Baryczy” zaprezen-

taty przyrodnicze dla uczniów szkół podstawo-

ścieżkami nad zalewem. Uczestnicy spotkania

tował uznany i nagradzany autor filmów przyrod-

wych. Zostały one poprowadzone przez przyrod-

dowiedzieli się, gdzie i kiedy obserwować wy-

niczych Artur Homan.

ników z Fundacji Dla Przyrody, a dzieci mogły

brane gatunki ptaków wodnych (czapla, perkoz,

Zwieńczeniem Festiwalu był koncert, któ-

zapoznać się z aktualnymi informacjami o rzad-

łyska, wodnik, trzciniak), nauczyli się głosów

ry połączył w jedną całość wybitne dzieła ar-

kich gatunkach ptaków i ich ochronie. W dru-

ptaków oraz wspólnie wytropili miejsca gniazdo-

tystów ze świata przyrody oraz świata muzyki.

gim dniu Festiwalu odbyły się warsztaty filmo-

wania dzięciołów.

Do pokazu fotografii przyrodniczych Grzegorza

wo-przyrodnicze, podczas których uczestnicy

W sobotę została również otwarta wystawa

Leśniewskiego wybrane utwory muzyki filmo-

poznali tajniki nagrywania filmów przyrodni-

edukacyjno-przyrodnicza „Rzadkie i ginące ga-

wej Michała Lorenca zagrał na żywo zespół

czych sprzętem amatorskim, takim jak smart-

tunki zwierząt Lubelszczyzny”. Na terenie Galerii

DesOrient z Warszawy. Niebywałą niespodzianką

fon. Eksperci podzielili się wiedzą teoretyczną

Olimp

dla uczestników koncertu była obecność samego

zaprezentowano

wizerunki

wybranych
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Mogłem przekonać się o tym pływając kajakiem, z grupą
znajomych - pasjonatów dzikiej przyrody, po zimnych wodach
Morza Norweskiego okalających Lofoty. Po przypłynięciu do
piaszczystych plaż na nocleg (piasek jak na wybrzeżu Bałtyku)
zobaczyliśmy, że odpady już tam przybyły przed nami. Resztki
lin cumowniczych, plastikowe torby, boje ze statków, duża metalowa beczka zasypana piaskiem w środku strumienia, a nawet
trekkingowy but w całkiem dobrym stanie leżący na skałach
przy brzegu. Zebraliśmy to co mogliśmy (niestety beczka zostaFOTO: Z archiwum Autora.
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EKOTEMATY DR ADAM LESIUK

ODPADY
wakacyjny problem także na Lofotach

obowiązku mogliśmy dalej podziwiać piękno dzikiej polarnej
przyrody. A jest co oglądać, od polujących orłów przednich na
zboczach fiordów, przez rzadkie w Polsce ostrygojady, po odzywające się bardzo blisko pardwy mszarne. Majestatyczność
„wyrastających” prosto z morza gór, będących pozostałością
wulkanów aktywnych 3 mld lat temu, robi niezapomniane wrażenie, zwłaszcza o 1 w nocy kiedy promienie nisko położonego
nad horyzontem słońca oświetlają wierzchołki wzgórz otulone
mgłą. Nic dziwnego, że Norwedzy utworzyli niedawno w tym
miejscu 40-ty park narodowy, przez co miłośników Lofotów
na pewno przybędzie. Lofotodden Nasjonalpark zajmuje powierzchnię ok. 100 km2 i zlokalizowany jest na południowym

Nareszcie wakacje. Zniesione restrykcje co-

środowiska z odpadów tylko pokazują, że mimo

wschodzie wyspy Moskenesøya na archipelagu Lofoten. Oprócz

vidowe spowodowały, że rzesze turystów prze-

ciągłej edukacji problem zaśmiecania środowi-

niesamowitej przyrody na terenie Lofotodden wrażenie robią

mieszczają się po świecie w poszukiwaniu od-

ska nie maleje.

także liczące sobie 3000 lat rysunki naskalne w Kollhellaren

poczynku, wrażeń i głębokiego oddechu przed

Odpadami zaśmiecone są nawet te obszary,

powrotem do pracy czy szkoły. Presja turystyki

które wydaje się, że są poza zasięgiem maso-

na ograniczoną liczbę atrakcyjnych miejsc na

wej turystki np. tereny północnej Skandynawii.

Żeby okres wakacyjny nie przyczynił się do zanieczyszcze-

Ale to się zmienia i coraz więcej tury-

nia środowiska odpadami należy trzymać się co najmniej jed-

stów jedzie do miejsc, które ze

nej ważnej zasady. Z każdej wakacyjnej wycieczki zabieramy

względu na surowość klimatu

„swoje” odpady ze sobą i wyrzucamy je do pojemników w miej-

oraz niezbyt wysokie tempera-

scach zamieszkania (lub pobytu wakacyjnego). Pozostawienie

co powoduje, że masa po-

tury nie cieszyły się do nie-

odpadów, w przygotowanych pojemnikach na plażach czy tra-

wstających odpadów rów-

dawna dużą popularnością.

sach w Parkach Narodowych może spowodować, że zostaną

nież

kilkukrotnie.

Przykładem tego jest wul-

one szybko przepełnione. Z czasem problem się nasili, bo wy-

Niestety część z tych odpa-

kaniczna Islandia czy archi-

starczy tylko kilka wietrznych godzin i mamy zaśmiecony teren

dów (opakowania po pro-

pelag Lofotów u wybrzeży

wokół tego pojemnika. Firmy odpowiedzialne za usuwanie od-

świecie jest coraz większa. W wielu
miejscowościach w sezonie turystycznym

liczba

mieszkańców

zwiększa się często kilka razy

wzrasta

duktach,

resztki

w Norwegii. Islandię w okre-

jedzenia,

niedopałki) na skutek braku
odpowiedzialności, a czasami
zwykłej niefrasobliwości trafia do
środowiska

pozostawiając

problem

sprzątnięcia terenu najczęściej samorzą-

i Bukkhammerhola, które są pozostałościami po społecznościach żyjących na wyspie w epoce kamienia.

padów często nie są w stanie szybko uprzątnąć terenu.

sie przed pandemicznym od-

Ta zasada powinna być przypominana wszystkim miłośni-

wiedziło ponad 2 mln turystów

kom wędrówek, zwłaszcza przed szczytem sezonu turystycz-

(przy ok. 350 tys. mieszkańców).

nego. Z czasem stanie się ona jednym z ekonawyków, który

Jest to prawie 4-krotny wzrost w po-

jak codzienne mycie zębów będzie naturalną i podstawową

równaniu do 2010 roku. Również na Lofotach

czynnością podczas wypraw po świecie przyrody. Świecie, któ-

turystyka przybiera na sile, a miłośników tego

ry chcielibyśmy zostawić w jak najlepszym stanie następnym

Plaże Morza Bałtyckiego po sezonie tury-

pięknego archipelagu, którzy odwiedzają go

pokoleniom.

stycznym usiane są całą masą drobnych odpa-

w ciągu roku jest już ponad 1 milion (przy ok. 25

dów plastikowych, ukrytych resztek wypalonych

tys. mieszkańców). Brak dobrze rozbudowanej

Wydział Nauk o Ziemi

papierosów i kapsli, czy pozostałości po waka-

infrastruktury turystycznej, parkingów, pól kem-

i Gospodarki Przestrzennej

cyjnych imprezach na piaszczystych wydmach.

pingowych może w najbliższym czasie spowodo-

UMCS w Lublinie

To samo dotyczy obszarów górskich czy jezior na

wać wzrost zaśmiecenia tego malowniczego ar-

polskich pojezierzach. Coroczne akcje uprzątania

chipelagu za kołem podbiegunowym.

dom oraz mieszkańcom.
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ła) i rankiem ruszyliśmy dalej. Z poczuciem dobrze spełnionego

dr Adam Lesiuk

DR AGNIESZKA DĄBROWSKA – Ogród Botaniczny UMCS

Łąka kwietna (ang. wildﬂower meadow,

kręgowców, a także poprawy dobrostanu pszczo-

urban meadow, novel urban grass-

ły miodnej z miejskich pasiek. Musi być

land) jest trwałym lub przemiennym

jednak wykonane starannie i ostrożnie, w oparciu o dokładną zna-

użytkiem zielonym, o znacznym

jomość

udziale jednorocznych i wielo-

oraz

letnich gatunków roślin owadopylnych,

wyróżniających

szaty

Cele tworzenia miejskich

niem oraz walorami dekora-

łąk kwietnych dzieli się wg

cyjnymi. Stanowi sztuczną

oczekiwanych korzyści dla

ostoję bioróżnorodności dla

człowieka i przyrody: środowiskowe (biocenotyczne), go-

stawonogów,

spodarcze (ekonomiczne) oraz

motyli, chrząszczy oraz pająków.

społeczne.

Dzięki roślinom wytwarzającym na-

Wśród

nych ssaków.

celów

środowisko-

wych najistotniejsze są:

siona bywa atrakcyjna dla ptaków i drob•

zdolność wykorzystania znacznej ilości
dwutlenku węgla w procesie fotosyntezy,

Pierwsze miejskie łąki kwietne w Polsce po-

oraz wydzielanie dużej ilości tlenu,

wstawały dość przypadkowo, wręcz mimowolnie,
wskutek braku funduszy, a potem powstanie ich

•

nawilżanie powietrza,

przedstawiono jako świadomy, planowy zabieg

•

zwiększenie zdolności retencji glebowej,

władz miejskich, służący ochronie bioróżnorod-

•

zmniejszenie skutków suszy,

ności i zdrowia mieszkańców. W latach 2018–

•

poprawa lokalnego mikroklimatu poprzez
ograniczenie

2021 tworzenie miejskich łąk kwietnych stało się
wiedzi na rzeczywiste i szybko rosnące zapotrze-

efektu

miejskiej

wyspy

ciepła,

sztuką uprawianą celowo i metodycznie, w odpo•

ochrona gleby przed erozją i zwiększenie
żyzności gleby,

bowanie użytkowników.

FOTO: Ze zbiorów Ogrodu Botanicznego UMCS.

mikroklimatu

roślinnej.

szczególnie pszczół, trzmieli,

ŁĄKA KWIETNA

gleb,

dotychczasowej

się długim i obfitym kwitnie-

pożytecznych

Barwne plamy miejskich łąk kwietnych co-

•

redukcja zanieczyszczenia powietrza,

raz częściej zastępują trawniki, klomby i raba-

•

zwiększenie

bioróżnorodności

zarówno

ty w polskich miastach. Są bardzo lubiane przez

florystycznej jak i faunistycznej poprzez

mieszkańców i turystów. Uwagę zwraca zarówno

dostarczenie nowych siedlisk, w tym że-

„dziki” charakter, kolorystyka i aromaty kwia-

rowisk i schronień dla owadów zapylają-

tów, jak i bogactwo pożytecznych owadów oraz

cych, szczególnie trzmieli i pszczół sa-

ptaków.

motnych, ptaków, drobnych ssaków czy
żab.

Zakładanie a potem utrzymywanie łąk kwietnych oraz zbliżonych doń, nowatorskich użyt-

•

dostarczanie pokarmu owadom, wolne-

ków zielonych np. nanołączek na parapetach

go od środków ochrony roślin, zapew-

i tarasach, zazielenianie hałd i wysypisk śmieci

niającego im prawidłowy rozwój i dobrą
kondycję.

przy użyciu bomb kwietnych, może być znakomitym sposobem upiększania nie tylko miast
lecz także wsi, tras szybkiego ruchu czy terenów
poprzemysłowych, a jednocześnie sposobem
czynnej ochrony bezkręgowców oraz drobnych
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Barwne plamy miejskich łąk kwietnych coraz częściej
zastępują trawniki, klomby i rabaty w polskich miastach.

•

rekultywacja

terenów

i zdegradowanych,

trudnych
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znaczące obniżenie kosztów utrzymania tere-

rzykowate z nektarem występują u kopru ogro-

nu poprzez całkowite zaprzestanie lub ogra-

dowego, ruty zwyczajnej, lipy drobnolistnej,

niczenie koszenia, podlewania, nawożenia

pięciornika rozłogowego lub rzeżuchy łąkowej.

i ochrony.

Kwiaty tego typu odwiedzane są przez chrząsz-

Podstawowymi celami społecznymi będą

cze, motyle muchówki i niektóre pszczołowate,

natomiast:

które gromadzą pyłek.

•
•

zwiększenie

walorów

estetycznych

Kwiaty lejkowate mają płatki korony czę-

i krajobrazowych,

ściowo lub całkowicie zrośnięte, tworząc rurkę

możliwość obcowania z naturą w centrum

przypominającą lejek. Skierowane są do góry.

miasta, zaspokojenie potrzeb biofilnych

Nektar wydzielany jest przy nasadzie słupka.

człowieka, szczególnie wzrost poczucia

Owady wchodzą całe do kwiatów, albo sięgają do

spokoju, ukojenia i pewności siebie.

ich wnętrza częścią ciała lub samą tylko ssawką.

Flora łąk kwietnych obejmuje przede wszystkim gatunki o wysokich walorach ozdob-

Insekty, które potrafią korzystać z nektaru tych
kwiatów to: pszczoła miodna oraz wiele innych błonkówek, motyle, mu-

nych i biocenotycznych, a zarazem

niewielkich

względem

żyzności

w

pierwszej

o

rodzimym

chówki. Taki typ kwiatu ma dynia

wymaganiach

zwyczajna, tytoń, krwawnica

podłoża,

kolejności,

pospolita, barwinek, kozłek

te

lekarski i przytulia pospolita.

pochodzeniu

Kwiaty

(np.: bniec czerwony, cha-

dzwonkowa-

pospolita, mydlnica lekarska, bniec czerwony,

brzegu mają duże języczkowe, powabne kwiaty,

rzadziej wiesiołkowate jak wiesiołek dwuletni.

wewnątrz zaś kwiaty rurkowe, często małe i nie-

bry – driakiewnik i łąkowy,

te zwieszają się w dół pio-

Kwiaty wargowe są kwiatami grzbiecisty-

pozorne. Liczba kwiatów w główce lub koszycz-

przytulie, kozibrody), potem

nowo lub ukośnie. Kwiaty

mi, których korony składają się głównie z dwóch

ku jest duża i może dochodzić do paru tysięcy.

tego typu występują m.in.

warg: dolnej, będącej z reguły miejscem lądo-

Taki typ kwiatów chętnie odwiedzają pszczoły,

u większości dzwonkowatych

trwale zadomowione – archeofity (np.: chaber bława-

np.:

tek, mak polny), zapomniane
rośliny uprawne (np.: lnicznik
siewny i ślaz dziki), a także niein-

dzwonka

wania owada na kwiecie i górnej, spełniającej

trzmiele, muchówki i motyle. Kwiaty takie po-

pokrzywolist-

zwykle rolę daszka ochronnego dla narządów

siadają wszystkie astrowate: słoneczniki, cha-

nego, niektórych jaskrowatych,

rozrodczych kwiatu. Kwiaty wargowe występują

bry, astry, kosmosy, cykoria podróżnik, podbiał

zwłaszcza u: orlika pospolitego czy

u szałwii, macierzanki, jasnoty, dąbrówki rozło-

pospolity; niektóre szczeciowate np.: driakiew

pewnych szosrtkolistnych jak żywokostu

gowej, naparstnicy purpurowej, kosaćców, toja-

gołębia, wdówki; nieliczne dzwonkowate np.: ja-

facelie, kosmosy – pierzasty i siarkowy, nachyłek

lekarskiego. Odwiedzane są przez owady z licz-

dów, wyżlinu większego, ostróżki czy fiołka won-

sieniec piaskowy.

barwierski).

nych grup systematycznych o względnie długich

nego. Kwiaty tego typu odwiedzane są często

Właściwa pielęgnacja łąk kwietnych wymaga

języczkach:

zbierające

przez trzmiele, pszczołę miodną, murarkę ogro-

przede wszystkim koszenia po przekwitnięciu

zwykle zróżnicowane pod względem atrakcyjno-

pyłek, trzmiele o długich ssawkach, muchówki,

dową, muchówki (szczególnie te upodobnione

większości gatunków, zatem od połowy sierp-

ści dla owadów. Należy jednak unikać stosowania

chrząszcze i motyle.

w toku ewolucji do błonkówek jak bzygowate).

nia. Pokos zależnie od pogody można zostawić

wazyjne gatunki obce geograficznie (np.:

Rośliny ozdobne w łąkach kwietnych są nie-
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jaskier ostry, dziurawiec zwyczajny. Kwiaty tale-
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Celami gospodarczymi są najczęściej:

drobne

pszczołowate

roślin o kwiatach pełnych i półpełnych w których

Kwiaty trąbkowe ustawione są pionowo lub

W kwiatach motylkowatych narządy roz-

na tydzień lub dwa, dopóki nasiona nie wysypią

jest mniej pylników z pyłkiem, a także zdolnych

ukośnie na pędzie, skupione są w wierzchotkowa-

rodcze oraz nektar są zamknięte we wnętrzu

się z owoców i owocostanów. Następnie siano

do zachwaszczania okolicznych upraw.

te lub groniaste kwiatostany. Górna część koro-

kwiatu przez ściśle do siebie przylegające płat-

należy zgrabić. W trosce o owady nie skaszamy

Skład gatunkowy łąk kwietnych powinien być

ny jest mniej więcej płasko rozpostarta, z reguły

ki korony. Ten typ kwiatu występuje u roślin

całych powierzchni łąk kwietnych, pozostawia-

różnorodny. Rośliny posiadają różną budowę

promienista, dolna rurkowato wydłużona. Nektar

z rodziny bobowatych m.in. u łubinu, koniczy-

my części obszarów w stanie „dzikim” tak, aby

kwiatu, a produkowany przez nich nektar i pyłek,

gromadzi się na dnie rurki kwiatowej i dlatego

ny, wyki, groszku, sparcety siewnej, nostrzyku,

zapewnić dziko żyjącym owadom schronienie

często ukryty jest głęboko i dostępny dla pew-

dostępny jest dla owadów o długich ssawkach,

komonicy zwyczajnej oraz lucerny. Poza rodziną

i miejsce gniazdowania. Dzikie gatunki pszczół

nej grupy owadów. Aby zwabić większą rzeszę

zwłaszcza dla motyli (szczególnie ciem jak za-

bobowatych spotkamy go bardzo rzadko, niemal

(w tym trzmiele) zakładają swoje gniazda głów-

owadów, z różnych grup systematycznych w łące

wisaki), a gdy rurka kwiatowa jest luźniejsza

wyłącznie u facelii błękitnej i porcelanki. Z nek-

nie w ziemi, a także w suchych łodygach roślin

kwietnej powinny znaleźć się kwiaty o różnej bu-

(albo zostanie przegryziona z boku) również dla

taru i pyłku tych kwiatów korzystają wyspecjali-

i spróchniałym drewnie. Nawadnianie jest szcze-

dowie morfologicznej:

trzmieli. Taki typ kwiatów posiadają pierwiosnki,

zowane błonkówki. Kwiaty lucerny zapyla tylko

gólnie ważne w pierwszych miesiącach po sie-

Kwiaty talerzykowate tworzą jedną płasz-

miodunka ćma, farbownik lekarski, lewkonia let-

miesierka lucernówka, zaś kwiaty koniczyny –

wie. Zależnie od zachwaszczenia łąki kwietnej

czyznę, a na ich wierzchu znajduje się dużo

nia czy wieczornik damski. Kwiaty z wystający-

trzmiele i trzmielce.

można ją odchwaszczać nawet raz w miesiącu.

pręcików i słupków. Wśród tej grupy wyróżnia-

mi pręcikami i słupkami odwiedzane i zapylane

Kwiaty główkowate i koszyczkowate.

my kwiaty pyłkowe oraz kwiaty z nektarnikami.

są przez zjadające pyłek bzygowate lub moty-

W tej klasie umieszczono kwiaty zebrane w gęste

Kwiaty pyłkowe nie produkują nektaru, oferu-

le. Taki typ kwiatów mają goździkowate: goź-

skupienia główkowate lub koszyczkowate, spra-

ją owadom dużą ilość pyłku, np.: mak polny,

dziki, firletka poszarpana, kąkol polny, smółka

wiające wrażenie jednego kwiatu. Koszyczki na

Zaniedbane łąki kwietne ulegają sukcesji wtórnej
w kierunku zbiorowisk ruderalnych.
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To zakrawa nawet o patologię, pracoholizm.
Pracowitym niczym pszczoła. Jej motyw można odnaleźć
w twoich pracach, m.in. w landartach, o których chcielibyśmy
porozmawiać.
Jestem, można powiedzieć, pszczołą opętany. Mój ojciec był i jest
pszczelarzem. Urodziłem wśród pszczół, pomagałem przy nich ojcu,
a później z rodzinnego Jędrzejowa, miasta słonecznych zegarów, trafiłem do technikum pszczelarskiego w Pszczelej Woli. Mówiąc szczerze, podstawowym powodem, dla którego tam trafiłem było to, że
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Jesteś pracowitym artystą…

odległość od domu dawała mi pewne poczucie wolności, samostanowienia o sobie. Technikum oczywiście skończyłem, choć byłem tak
niesforny, że kilka razy chcieli mnie wyrzucić. Stopnie generalnie miałem dobre, ale ważniejsze, że właśnie w technikum zacząłem projektować. Stworzyłem m.in. logo szkoły, pszczołę, która do tej pory jest
na elewacji
Pszczelarz zaczyna projektować?
Była taka potrzeba. Nikt się nie pytał, czy masz na to papiery, czy
nie. Nie miałem żadnej wiedzy, ale miałem intuicję i chęci. Później
ktoś powiedział, że mógłbym zdawać na studia plastyczne. Myślałem,
że by się tam dostać trzeba mieć jakiś niebywały talent i umiejętności. Później skonfrontowałem to z rzeczywistością i okazało się, że nie
jest ze mną tak tragicznie. Zdałem za drugim razem. Po ukończeniu
Akademii Sztuk Pięknych można powiedzieć, że wróciłem do natury. Z czasem poszukiwania natury i połączenie sztuki z naturą owocowało działaniami landartowymi. To była fuzja dwóch potencjałów.
Wszystko to odbywało się w bardzo naturalny, niewymuszony, niewydumany sposób. Nigdy nie kombinowałem. Czułem jakby jedna sytuacja uderzała w drugą, jak domino. Po prostu płyniesz i unosisz się
z wiatrem, z wodą, nie szarpiąc się specjalnie. Do tej pory robię to co

O fascynującej sztuce landartu i jej nie
zawsze oczywistym wpływie na postrzeganie
przez nas rzeczywistości, rozmawiamy
z Jarosławem Koziarą, artystą plastykiem,
prekursorem tej formy twórczości
w naszym kraju.
ADAM PRZYSTUPA

Najpierw pojawia się koncept i szukasz miejsca do realizacji, czy raczej miejsce inspiruje to co robisz?
Po pierwsze musisz mieć powód, dla którego coś robisz i za każdym
razem może być inaczej. Czasem były to projekty dopasowywane do
potrzeb a czasami do miejsc. Weźmy za przykład projekt landartu na
Górkach Czechowskich. Zgłosiła się do mnie pani Magda Zając, która
jest aktywistką ekologiczną . Górki to takie miejsce gorącego sporu
pomiędzy być a mieć. To dość nierówna walka kapitału z czystym enFOTO: Z archiwum Jarosława Koziary.

Malowanie
w krajobrazie

chcę, czynię to z przyjemnością i nie mam z tym żadnego problemu.

tuzjazmem. Ten entuzjazm może się poważnie stępić, bo ile możesz
poświęcić swojego czasu w walce o coś z czego nie masz bezpośredniego profitu? Miałem więc zostać użyty jako wzmocnienie sygnału,
ponieważ działania, które podejmuję są dość niestandardowe i budzą
przez to zainteresowanie. Zapytano, czy bym nie wymyślił jakiegoś
landartu na tych przestrzeniach. Zgodziłem się, bo zainteresowała
mnie ta przestrzeń. Oczywiście odbyło się to na ludzkich warunkach,
bo za pozwoleniem i wiedzą a nawet za finansami właściciela gruntu, który na początku sponsorował te działania. Chyba nie do końca zależało mu na artystycznym wydźwięku tego wszystkiego. Może
myślał, że w ten sposób zjedna sobie zwolenników swojej koncepcji.
Tak więc miałem do dyspozycji kilkanaście hektarów i musiałem coś
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ze sobą dostrzegamy jak duża jest to przemiana.

pojawi się w przestrzeni nie jest najważniejsza.

Dla mnie to była taka refleksja o przenikaniu się.

Ma oczywiście znaczenie, ale nie jestem zde-

Bardzo pięknie o tym, że wszystko jest jednością

terminowany, by był to taki a nie inny kształt.

pisał Herman Hesse. To taki buddyjski sposób

Zazwyczaj im prostszy tym lepszy. Na Górkach

postrzegania rzeczywistości, w którym wszystko

Czechowskich były to koncentryczne okręgi.

ze wszystkim jest połączone, nie jesteśmy od-

Myślę, jednak, że zasadnicza wartość tych dzia-

dzielnym organizmami, bo jesteśmy połączeni

łań to możliwość obserwacji przyrody z zupełnie

ze światem na wielu poziomach. Myślę, że ten

innego punktu widzenia. Bo też istotą landartów

rodzaj obrazowania daje szansę, by to dostrzec.

jest ich efemeryczność. Mają swój żywot, dłuższy

Kiedy uświadamiasz sobie, jak wiele czynników

lub krótszy i znikają, są wchłaniane przez natu-

działa w tym fotograficznym wycinku rzeczywi-

rę. Ingerujesz w przyrodę, a później patrzysz na

stości, to myślę, że w jakiś sposób trochę inaczej

jej reakcję, robisz jedno zdjęcie, drugie, dziesią-

zaczynasz postrzegać świat.

te, szukasz wg jakiego klucza to dokumentować.
W tym przypadku trochę to trwało nim wszystko
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zaplanować. W tych działaniach forma znaku jaki

Jest więc landart ze względu na zderzenie z naturą dużą lekcją pokory?

ułożył się w konkretny kadr, przy którym zosta-

Oczywiście. Nie chodzi o to, by naturę naśla-

łem. Fotografowaliśmy ten ladart prawie przez

dować, bo jeśli zaczniesz polegniesz z kretesem.

trzy lata, z jednego pułapu, z jednego określo-

Jesteś jakimś mikrobem w porównaniu ze świa-

nego kierunku i efekty były zadziwiające. To co

tem, który cię otacza. Przyroda ma dużo więcej

stworzyłem zmieniało się wraz z porami roku,

do powiedzenia niż ty, więc musisz raczej wejść

wraz ze światłem, zabliźniało się. Oprócz tego

w pewien rodzaj symbiozy, gry. Musisz tylko

pojawiały się bardzo spontaniczne ingerencje,

i wyłącznie wzmocnić ten sygnał, który wysyła

a to ktoś wypalił trawę na części landartu, innym

natura i wydaje mi się, że jak do tej pory udawa-

razem przeorały go zwierzęta. Gdy nasze drogi

ło mi się to robić Nie wbrew tylko razem. Takim

z właścicielem ternu się rozeszły, skosił całość.

przykładem jest landart, który zrobiłem przy po-

Po pewnym czasie całość odżyła i okazało się, że

wstającym lubelskim lotnisku. Pomyślałem, by

roślinność zaczęła inaczej pracować, a koło wciąż

umieścić go wzdłuż pasa startowego. Najpierw

było widoczne. Mam około pięćdziesięciu fotogra-

ten projekt upubliczniłem i dzięki temu, gdy zro-

fii tego landartu z różnych czasów. Widać na nich

biła się wokół niego medialna wrzawa zostałem

przepiękne detale, zmieniające się kolory roślin,

potraktowany w miarę poważnie.

zimą ślady wędrujących zwierząt. Wygląda to

Lotnictwa Cywilnego poszło zapytanie, czy jest

bardzo pięknie. Widać jaki performance odbywa

możliwe wykonanie takich obrazów ziemnych

się wokół nas. Dopiero po zestawieniu tych zdjęć

przy pasie lotniska. Okazało się, że to precedens

Do Urzędu
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o działaniu księdza Stefana Batrucha, który na

o tym nie mówią. Musieli wymyśleć jakąś formę

granicy polsko-ukraińskiej organizował dni do-

reakcji. Zachowawczo odpowiedzieli, że aby nie

brosąsiedztwa. Spotkanie ludzi, którzy przez

dekoncentrować pilotów powinienem odsunąć się

granicę widują się podczas prac polowych, ale

o 150m od pasa startowego, czyli poza ogrodze-

nigdy ze sobą nie rozmawiali, bo dzieli ich gra-

nia lotniska. W tym miejscu znajduje się lotnisko

nica. Ja natomiast w jakimś sensie specjalizuje

sportowe, które docelowo miało być lotniskiem

się w bywaniu na miedzy, na granicy. Większość

pasażerskim, ale ze względu na obecność susła

działań, które robiłem, nie tylko landartowych,

perełkowanego nastąpiła zmiana lokalizacja pasa

to było wypełnianie przestrzeni niezamieszkałej,

startowego. I tak przy okazji landartu zaczęła

niezagospodarowanej. Wydawało mi się, że takie

się moja przygoda z susłami. Zacząłem o tym

miejsce jakim jest granica emanuje jakąś prze-

czytać, nauczyłem się na pamięć biologii tego

dziwną energią, czegoś zakazanego, tabu, miej-

zwierzęcia, dla którego naturalną granicą wystę-

sca, w którym jesteś obserwowany. Kiedy więc

powania od zachodu jest rzeka Bug a którego

usłyszałem o tej inicjatywie zrozumiałem, że to

ktoś kiedyś tam pod Świdnikiem osiedlił w latach

niebywałe pole do działania. Pojawiła się koncep-

siedemdziesiątych. Populacja susła najpierw roz-

cja, by położyć dwie ryby, które płynąc nie znają

mnożyła się do niebotycznych rozmiarów a po-

granic. Można było to rozgrywać geometrycznie,

tem zaczęła maleć. „Zaksięgowano” go jako ga-

ale wydało mi się, że organiczna forma jest bliż-

tunek chroniony a on niemal wyginął. Zaczęto

sza percepcji normalnego człowieka. Nie chcia-

go więc ponownie przesiedlać z jego naturalnego

łem udziwniać, ale dać w miarę prosty przekaz.

środowiska na lotnisko. Wtedy właśnie pojawi-

Granica jest czymś absolutnie nienaturalnym,

łem się tam ja z konceptem landartu i usłysza-

jest decyzją polityczną. Jeśli kształtuje ją np.

łem, że to absolutnie niemożliwe. Udało mi się

linia rzeki, jest to podział naturalny, ale wyty-

jednak zrobić to w wersji demo, czyli wykosiłem

czona lądem, przez pole, jest jak cięcie skalpe-

słońce o średnicy 400 m. Była to jeszcze „epoka

lem. Długo szukaliśmy odpowiedniego miejsca,

przeddronowa” więc dokumentację fotograficzną

zjeżdżając granicę, aż wreszcie znaleźliśmy.

robiłem z samolotu. Zdjęcia wrzucono na serwe-

Poczyniliśmy masę uzgodnień i przygotowań,

ry PAP i w ciągu tygodnia miałem newsa na całym

ale pierwsze próba była nieudana. By nie mno-

świecie. Takie poważne portale jak ABC News, Al

żyć kosztów umówiliśmy się, że prace po polskiej

Jazzera, El Mundo, Los Angeles Times przedruko-

stronie rozpoczniemy po żniwach. Przyjeżdżamy

wały informację, że na lotnisku w Lublinie miało

a tam wszystko zaorane. Mimo uzgodnień lęk

miejsce takie zdarzenie. Pokazałem jaką siłę ma

przed nieznanym spowodował, że chłop to za-

takie działanie. Port Lotniczy otrzymał za dar-

orał. Pojechaliśmy więc na Ukrainę, zrobiliśmy

mo reklamę o zasięgu światowym. Próbowałem

tam dwie ryby, które dopływają do granicy i się

to później kontynuować, przedstawiałem efekty,

od niej odbijają.

ale usłyszałem, że może i jest to fajne, ale nie są

Ale to nie koniec tej historii.

zainteresowani. Czasem człowiek jest głupi i nie-

Nienawidzę, kiedy nie mogą zrobić czegoś co

Ktoś

sobie zaplanowałem, a tak było w tym przypad-

napisał „Dużo jeżdżę po świecie, byłem tu i tam,

ku. Czekałem na stosowny moment, pozyskałem

i nigdy takiego czegoś nie widziałem, a przecież

finansowanie i dwa lata później spróbowałem

tam nie są głupi ludzie”. Czyli, jak by była taka

raz jeszcze. Miałem w sobie silną determinację

potrzeba, to ktoś tam, by już to wcześniej wymy-

i udało się wykonać landart po obu stronach

ślił. I co na to odpowiedzieć? Zrobiłem to 12 lat

granicy. Wartością dodaną jest fakt, że to prze-

temu i nikt nie podjął pałeczki. Po czasie napisa-

kracza w ogóle działania artystyczne. Tu już

łem pracę doktorską, której główną treścią był

wkracza socjologia. Wchodzisz w rozmowę z rol-

landart na lotnisku i wszystko co mu towarzy-

nikami, zaczynasz rozmawiać o sztuce, która ge-

szyło, ale mimo, że nie jest to wiedza tajemna,

neralnie nie istnieje w ich życiu, w żaden sposób

lotnisko nigdy nie było tym zainteresowane.

ich nie dotyczy. Wyobraź sobie, przyjeżdżasz do
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potrzebnie czyta komentarze internautów.

Innym fantastycznym tematem twojego
działania są landarty wykonane na granicy
Ta historia zrodziła się na skutek informacji

kogoś na przygranicznym końcu świata i mówisz
„Panie, chciałem tu panu wyorać taką rybę, która by wychodziła z drugiej strony”. To już brzmi
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i nikt na świecie tego nie robił. Przepisy więc nic
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Ja również dziękuję.

których warto się bawić w takie rzeczy, bo one
tworzą wartość dodaną.
Czym jest dla ciebie landart? Próbą zostawienia śladu w zastanej rzeczywiści?
Dla mnie to jest przełamanie umysłu. Oprócz
materialnego efektu działania jest w tym jakiś
koncept. Zauważyłem, że jest to pewien rodzaj
filtru, przez który ludzie zaczynają postrzegać
rzeczywistość. To dla mnie wartość, bo poka-
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pozostał powyżej jej lustra. I to są momenty, dla

zuje, na ile jesteś wyrazisty w swoim działaniu. Dla mnie taką wyrazistą postacią jest Leon
Tarasewicz, który przepuścił krajobraz przez swój
filtr i ja czasami widzę już rzeczywistość przez
Tarasewicza. To jakby rozszerzanie spektrum
myślenia, postrzegania. Landart to sprawa skali,
to ”Kingsajz”. Nie jest to malowanie krajobrazu,
ale malowanie na krajobrazie.
abstrakcyjnie i absurdalnie. Facet patrzy na cie-

osób. Reszta nie próbowała nawet do tego do-

Można powiedzieć, że odkryłeś ten ro-

bie jak na kosmitę, ale później tłumaczysz, że

trzeć, bo wiedziała, że nie zrozumie, a nikt też

dzaj działań artystycznych dla naszych

promocja województwa, że jesteśmy w stanie

nie próbował im tego przełożyć. Dlatego pra-

rodaków…

zapłacić za dzierżawę pola. I znów, za pierw-

wie nie ma mnie w tym oficjalnym świecie arty-

Pojęcie landartu jeszcze 20 lat temu dla prze-

szym razem nie dogadaliśmy się z właścicielem

stycznym. Zauważ, że ten landart, coś co stało

ciętnego zjadacza chleba nie istniało. To była

pola, bo wysoko wycenił swoje hipotetyczne zy-

się niekwestionowanym artefaktem, symbolem

awangarda amerykańskich artystów lat sześć-

ski z uprawy fasoli. Przesunęliśmy się więc na

czasu, to co trafiło do rzeczywistości wirtualnej

dziesiątych i siedemdziesiątych, obecna wyłącz-

następne pole, wreszcie się udało. Spędziliśmy

i poszybowało po całym świecie mając miliony

nie w książkach o sztuce i to tylko tych mocno

tam prawie tydzień. Wspólnej pracy towarzy-

odsłon na różnych portalach, nie funkcjonuje

zaawansowanych. Nie wiem, czy odkryłem, na

Urodzony w 1967 r. w Jędrzejowie, artysta

szyły rozmowy o sztuce, także wieczorne, przy

w kolekcji żadnej z galerii. Nikt nie był zaintere-

pewno spopularyzowałem poprzez swoje dzia-

plastyk, zajmujący się wieloma rodzajami sztuk

ognisku i wódce. Bardzo to było piękne, jedyne

sowany. Widocznie potrzeba czasu.

łania, poprzez festiwal, przez przerzucenie tego

wizualnych. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych

wszystkiego do mediów. Razem ze śp. Barbarą

w Warszawie. Od 2000 roku zajmuje się landar-

Luszawską przez dziesięć lat dużym powodze-

tem tworząc monumentalne obrazy wyorane na

niem prowadziliśmy Międzynarodowy Festiwal

ziemi, a od 2010 roku jest dyrektorem artystycz-

w swoim rodzaju. Potem pojechaliśmy na drugą
stronę granicy. Mieszkaliśmy w szkole, a w niej
ćwiczył chór cerkiewny. Bardzo ciekawa historia.

tem jest fascynująca sama w sobie…
Poprzez skalę, poprzez miejsce uruchamiasz

Jeszcze jak do tego dorzucisz, że ta wieś była

coś, co do końca nie jest oczywiste.

Weźmy

Landartu. Oczywiście początki były bardzo trud-

nym i współtwórcą Międzynarodowego Landart

kiedyś polską wsią i widzisz te drogi, które zo-

moją pierwszą realizację, dla której impulsem

ne, ale później zaczęło to się upowszechniać.

Festiwalu. Zaprojektował i wykonał kilkadziesiąt

stały przecięte zaczynasz inaczej czytać tę rze-

była przestrzeń polderów wiślanych w Janowcu.

Stworzyła się społeczność, która przy tym zaczęła

przeróżnych scenografii – od teatru lalkowego po

czywistość. Teraz okazuje się, że nagle zacieśni-

Wzdłuż wysokiej skarpy prowadzi szlak tury-

pracować. Powstało wiele projektów i publikacji,

Teatr Wielki w Warszawie, przez monumental-

liśmy relacje z Ukrainą i zdjęcia tego landartu

styczny. Idziesz wśród zarośli aż wyjdziesz spoza

które przybliżyły ludziom wiedzę o tym, że ist-

ne sceny koncertowe i telewizyjne i wielkie wy-

zyskały nowe życie. Dyrektor Centrum Kultury

nich i masz otwartą przestrzeń i widzisz, że coś

niej taka rzecz jak sztuka w naturze. Festiwal był

darzenia plenerowe. Projektował wnętrza min.

poprosił mnie o udostępnienie i wydrukował to

tu jest nie tak. Jest tu jakiś bonus. I pierwsza

częścią składową projektu „Wielokulturowy nurt

warszawskiego klubu Stodoła, krakowskiego klu-

jako nagrody za wolontariat w pomocy ukraiń-

reakcja – o co tu chodzi? Z premedytacją sie-

Bugu”, który w 2017r. zdobył pierwszą nagrodę

bu Baraka, lubelskiego klubu Graffiti. Prawie od

skim uchodźcom opisem co to jest, kiedy to się

działem u wylotu i patrzyłem na następnego wi-

Komisji Europejskiej i tytuł Najlepszej Destynacji

samego początku powstania WOŚP współpracu-

stało i jaki miało cel.

dza, który reagował tak samo, bo się pewnych

Turystycznej w Polsce. Niestety, w oczach de-

je z Jurkiem Owsiakiem projektując telewizyjne

rzeczy nie spodziewał. Na początku wymyśliłem

cydentów to nie wystarczyło by festiwal prze-

scenografie do finałów orkiestry. Od 1990 roku

alizacji i ich wielowątkowość powoduje, że

sobie, że obsieję to

kolorowymi roślinami, to

trwał. Na szczęście zgłosili się ludzie z Zawoi pod

tworzy plastyczny wizerunek zespołu Voo Voo.

ludzie potrafią je przyswoić, zdążą się nimi

się skontrastuje z trawą dookoła, ale owce i kro-

Babią Górą, zaprosili mnie do współpracy i tam

Na swoim koncie ma kilkaset zrealizowanych

nasycić i przetrawić w sobie to co, ze sobą

wy zjadły to wszystko na etapie kiełkowania.

dziś organizuję takie przedsięwzięcie. Tak więc,

projektów graficznych: okładek płyt i książek,

niosą.

Wydaje się, że niespieszność twoich re-
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Interakcja zwykłego człowieka z landar-

Jarosław Koziara

W tym miejscu wyrósł oset, który miał doskona-

przetarłem szlaki. Nie monitoruję tego, ale widzę

plakatów, logotypów. Zrealizował kilkadziesiąt

Zauważyłem, że świat artystyczny zrobił się

łe warunki w przeoranej darni i inną dynamikę

przez różne kontakty, telefony, prośby, że ta in-

happeningów, performance, wystaw w galeriach

elitarny i zwykli ludzie nie mają do niego dostę-

wzrostu, wystrzelił do góry, wypełnił te rysunki.

fluencja działa a to robiłem jest dla innych punk-

i przestrzeni publicznej w Polsce, Francji, Belgii,

pu. W pewnym sensie powstało getto, którym

To miejsce, gdzie Wisła się reguluje, to są poldery

tem odniesienia.

Niemczech, Ukrainie, Czechosłowacji, Izraelu

było zainteresowane kilkanaście, kilkadziesiąt

zalewowe i kiedy pojawił się tam woda, rysunek

Dziękujemy za rozmowę.

i Japonii.
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Nie sposób nam sytym, bezpiecznym wyobrazić

P

sobie czym w istocie jest prawdziwy głód.

największy udział w marnowaniu żywności mają

tłem dla rosyjskiej machiny propagandowej wzy-

gospodarstwa domowe – 60%. Dane wyrażone

wającej do zniesienia sankcji i uznania zdoby-

w liczbach bezwzględnych szokują - w Polsce

czy terytorialnych Rosji na Ukrainie. Winnym

rocznie marnuje się prawie 5 milionów (4 840

i przeszkodą dla osiągniecia wyczekanego przez

946) ton żywności, w naszych domach blisko

wszystkich pokoju będzie… Ukraina. Plan przera-

3 mln (2 917 775) ton. Tygodniowo w każdym

żający w swej logice.

polskim gospodarstwie domowym wyrzucano

Głód niemal od zawsze był wykorzystywany

średnio 3,9 kg żywności (w tym części jadalne

w działaniach wojennych. Długa jest lista oblega-

i niejadalne). Ponad 35% masy wyrzuconej żyw-

nych miast, które uległy napastnikom nie z racji

ności stanowiły odpadki, które powstały w trak-

ich kunsztu militarnego, ale z powodu wyczerpa-

cie przygotowywania posiłków, a około 8% – nie-

nia zapasów żywności. Tę jeszcze średniowiecz-

jadalne resztki talerzowe.

ną metodę łamania oporu obrońców próbowali

Aż 53,75% Polaków przyznaje, że zdarza im

wykorzystać w czasie II wojny światowej Niemcy

się wyrzucić żywność, z czego większość dotyczy

odcinając na dwa i pół roku od dostaw żywno-

wyrzucania gotowych, niespożytych posiłków (aż

ści przeszło dwa miliony mieszkańców oblężo-

70,3%), a 37,2% produktów spożywczych. Co

nego Leningradu. Głód bywał również z rozmy-

wyrzucamy najczęściej? Aż 62,9% Polaków de-

słem wykorzystywany jako narzędzie masowej

klaruje, iż marnuje pieczywo. Na kolejnych pozy-

eksterminacji. W latach 1932-1933 wywołany

cjach znajdują się: świeże owoce (57,4%), wa-

przez władze sowieckiej Rosji tzw. Hołodomor,

rzywa tzw. nietrwałe, typu sałata, rzodkiewka,

wielki głód na Ukrainie doprowadził do śmierci,

pomidory czy ogórki (56,5%), wędliny (51,6%)

wg. różnych szacunków od przeszło 3 do 10 mln

oraz napoje mleczne (47,3%)

ofiar. Podobny wymiar miał realizowany przez

Dlaczego tak postępujemy? Najczęściej z po-

Niemców po 1941r. tzw. plan głodowy, zakła-

wodu zepsucia się żywności (65%) lub przeocze-

dający wykorzystanie zasobów rolnych Ukrainy

nia terminu jej ważności (42%). Częstą przy-

w celu aprowizacji wojska przy założeniu śmierci

czyną jest też przygotowywanie nazbyt dużych

z głodu blisko 30 milionów mieszkańców ZSRR.

porcji posiłków, czy zbyt duże zakupy. W tym

Przykłady można by mnożyć. Alex de Wall, jeden

ostatnim przypadku duży wpływ na nasze za-

owiedzenie, że historia dzieje się na

że Ukraina jest czwartym co do wielkości eks-

z czołowych ekspertów zajmujących się głodem

chowania

naszych oczach to truizm. Tak, dzie-

porterem pszenicy na świecie, którego udział

wykorzystywanym w walce politycznej, w książ-

we wrześniu 2020r. badanie na zlecenie firmy

je się co dnia, choć w codziennym zabieganiu

w

12%.

ce „Masowy głód. Historia i przyszłość głodu”

McCormick i Federacji Polskich Banków Żywności

nie zwykliśmy tego dostrzegać. Zresztą część

W przypadku kukurydzy sięga on nawet 20%.

zauważa, że do lat osiemdziesiątych minionego

wykazało, że 82% ankietowanych poczęło w tym

z nas uwierzyła w bałamutny bon mot Francisa

Tymczasem już w maju uczestnicy szczytu afry-

stulecia głód wywoływany czy wspierany z po-

okresie robić rzadziej zakupy. Aż 52% przyznało,

Fukuyamy o końcu historii i życzeniowe teorie

kańskiego w Malabo ostrzegali, że w wyniku su-

wodów politycznych co dekadę zabijał dziesięć

iż są to zakupy większe niż przed pandemią. Za

o kresie wszelkich konfliktów. To, o czym usły-

szy i toczonych konfliktów zbrojnych ponad 280

milionów ludzi.

reguły robione na zapas.

szeliśmy z mediów 24 lutego, zdarzyło się w na-

mln mieszkańców tego kontynentu zagrożonych

szym sąsiedztwie i wytrąciło z równowagi, choć

jest głodem.

międzynarodowym

handlu

wynosi

Nie sposób nam sytym, bezpiecznym wyobrazić sobie czym w istocie jest prawdziwy

miała

pandemia.

Przeprowadzone

Na co powinniśmy zwrócić uwagę, by nie
marnować żywności?
•

dokonuj racjonalnych zakupów – na zaku-

na chwilę zburzyło nasz spokój. Wojna. Wojna

Jak zauważył 11 czerwca 2022r. Timothy

głód. Jego doświadczenie nazbyt jest odległe.

w najbardziej klasycznym wydaniu, najmocniej

Snyder, słynny amerykański historyk i profesor

Z rzadka pojawia się we wspomnieniach dziad-

oddziałująca na naszą wyobraźnię, bo znana nam

Uniwersytetu Yale, to co obserwujemy, nie jest

ków czy pradziadków a i wtedy trudno o reflek-

•

sporządź listę zakupów

z przekazów, z historii właśnie. Wojna niosąca ze

dziełem przypadku „Rosja ma plan głodowy.

sję nad tym z jakim poszanowaniem odnosimy

•

pilnuj terminu przydatności zakupionych

sobą cierpienie, śmierć, zniszczenie i głód.

py nie chodź głodny i nie ulegaj reklamie

produktów

Władimir Putin przygotowuje się do zagłodzenia

się do żywności, jak wiele jej marnotrawimy.

W czwartym miesiącu nowej odsłony rosyj-

dużej części rozwijającego się świata jako kolej-

Bezcenne w tym względzie są dane publikowa-

skiej agresji na Ukrainę ów głód staje w centrum

nego etapu swojej wojny w Europie”. Ów plan

ne przez Federacji Polskich Banków Żywności.

światowej uwagi. Rosyjskie wojska rabują ukra-

działać ma na trzech poziomach. Po pierwsze,

Okazuje się, że marnotrawstwo żywności nastę-

ińskie spichlerza, a rosyjska marynarka blokuje

uderza w samą Ukrainę odcinając ją od możliwo-

puje na każdym etapie od jej produkcji, przez

czarnomorskie porty, by uniemożliwić eksport

ści eksportu i pochodzących z niego przychodów.

przetworzenie, transport, sprzedaż po konsump-

wa, zamroź je. To prosty sposób na prze-

ukraińskiego zboża, co może spowodować po-

Po drugie spowoduje kolejne fale uchodźców na-

cję. Badania przeprowadzone w Polsce w 2020

dłużenie trwałości chleba i bułek.

ważny problem żywnościowy, w szczególności

pływających do krajów Unii Europejskiej z ob-

roku

Środowiska-

•

planuj posiłki

w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Aby uzmysło-

szarów, które zwykle zasilane są przez żywność

Państwowego Instytutu Badawczego i Szkoły

•

przygotowuj posiłki z tego, co nie zostało

wić sobie skalę problemu należy przypomnieć,

z Ukrainy. Po trzecie wreszcie, głód i wywołane

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego wskazują, iż

przez

Instytutu

Ochrony
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Wojna, głód
i marnowanie
żywności

nim niepokoje społeczne staną się wdzięcznym

•

produkty w lodówce układaj wg zasady
FIFO (produkty najdłużej przechowywane
zużywaj jako pierwsze)

•

jeśli zdarzyło Ci się kupić za dużo pieczy-

zjedzone.
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jego znaczeniu dla światowej muzyki oraz amerykańskim
tournée lubelskich filharmoników rozmawiamy
z Wojciechem Rodkiem, dyrygentem i dyrektorem

Śladem
Wieniawskiego

FOTO: Redakcja.

Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie.

Zacznijmy od prowokacyjnego pytania –

wybierając repertuar sięga po tych kompozy-

czy nie uważa pan, że Henryk Wieniawski

torów, których utwory są ambitne, dają możli-

jest najbardziej niewykorzystanym symbo-

wość popisać się umiejętnościami, a z drugiej

lem Lublina?

strony są słuchacze, którzy chcą ich słuchać. To

To prawda. Nie ma w tym ani odrobiny pro-

prawdziwy mechanizm rynkowy. Ktoś może po-

wokacji. Gdy rozmawiamy o muzyce możemy

wiedzieć – komercja, ale to komercja na bardzo

wspomnieć trzy nazwiska polskich kompozyto-

wysokim poziomie. To, że w muzyce klasycznej

rów rozpoznawalnych w świecie. To bezwzględ-

sięgamy po kompozycje tych a nie innych kom-

nie Fryderyk Chopin, Henryk Wieniawski i Ignacy

pozytorów wynika z tego, że są one bardzo do-

Jan Paderewski. W przypadku Paderewskiego

bre. I taki jest Henryk Wieniawski. Wieniawski

sława wykonawcy przyćmiła jego kompozytor-

dla skrzypków jest jak Biblia. To jest kompo-

skie dokonania. Oczywiście współcześnie znane

zytor, bez którego w obecnym świecie skrzyp-

w świecie są też nazwiska takich osób Krzysztof

ce by nie istniały. Jego muzyka nie zna granic.

Penderecki, Witold Lutosławski i Henryk Mikołaj

Grają go wszyscy bez względu na narodowość.

Górecki. Każde z innej przyczyny. Lutosławski

Wypadałoby to wykorzystać. To jest najprostsze

z powodu swojego talentu. Górecki z powodu

co można zrobić. Fakt jego urodzin w Lublinie jest

nagłej, niespodziewanej promocji „III Symfonii”,

kompletnie nieznany. Ktoś inny już wykorzystał

której drugą część wyemitowano w radiu BBC

Wieniawskiego. Pierwsza była Warszawa organi-

i ludzie zaczęli dzwonić z całego świata, pytając

zując w 1935r. wielki międzynarodowy konkurs

„Co to jest? To jest niezwykłe”. Ktoś odkrył krót-

skrzypcowy, który po wojnie przeniesiono do

ki fragment napisanego 20 lat wcześniej utworu,

Poznania. Tam powstało Towarzystwo Muzyczne

zaczął go udostępniać, wszyscy zobaczyli co to

im. H. Wieniawskiego i dziś niemal wszyscy

jest i przyszła sława światowa. Na koniec życia,

myślą, że Wieniawski pochodzi z Poznania.

ale jednak. Penderecki ze względu na promo-

Oczywiście

cję swojej twórczości, bo trudno powiedzieć, że

Towarzystwo Muzyczne im. H. Wieniawskiego,

twórczość Pendereckiego jest powszechnie zna-

które organizuje konkurs dla młodych skrzyp-

na i rozpoznawalna.

ków, jest nasza Filharmonia, która nosi dumne

w

Lublinie

również
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O fascynującej postaci Henryka Wieniawskiego,

istnieje

Skąd bierze się sława Wieniawskiego?

imię Wieniawskiego, ale to za mało, by prze-

Zadajmy pytanie – skąd bierze się sława do-

bić się do szerszej świadomości. Rozmawiałem

brego kompozytora? Przede wszystkim z ilości

z wieloma osobami o muzeum Wieniawskiego,

wykonań jego kompozycji, z tego, że ktoś chce

ale nikt nie jest zainteresowany. Dla ludzi z za-

je grać. To kryterium podstawowe, najważniej-

granicy to mogłaby być najważniejsza atrakcja

sze. Dzieci, które uczą się instrumentu, szlifu-

Lublina. Co bowiem oznacza promocja miasta

ją swój talent, grają początkowo etiudy, któ-

czy województwa? Prawdziwa promocja bierze

rych może nie lubią, ale które dają warsztat.

się stąd, że ktoś tu w jakimś celu pielgrzymuje.

Oczywiście są wśród nich też takie, które nie

I wszyscy miłośnicy muzyki pielgrzymowaliby do

tylko są wymagające i można na nich kształcić

Lublina dla Wieniawskiego. Dziś do obozu zagła-

technikę, ale również są wspaniałe od strony

dy na Majdanku pielgrzymują wycieczki młodzie-

muzycznej. Dojrzały wykonawca samodzielnie

ży z Izraela. A przecież Henryk Wieniawski też
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publiczność

inaczej

reaguje

niż

Henryk Wieniawski, który okazał się cudownym

wszystko, który pozwala sprzedać 30 koncer-

pokazać, że tu w Polsce istniała wielka żydow-

dzieckiem, by rozwinąć się muzycznie w wieku 8

tów w Stanach Zjednoczonych. Przecież byliśmy

ska sztuka, że ci ludzie mając pochodzenie ży-

lat wyjechał do Paryża. To miasto dawało szansę

tam pierwszy raz. Do Stanów przyjeżdżają tylko

dowskie, czuli się Polakami. Być może takiej

dalszej nauki, ale też zdobycia sławy. Lublin czy

najlepsze orkiestry świata.

Inne nie mogą, bo

za sprawą rady, jaką udzielił mi wybitny dyry-

historii oni nie znają. To są bardzo poważne rze-

Warszawa z powodu zaborów, były wtedy pro-

muszą się na to zgodzić związki zawodowe mu-

gent światowej sławy Antonii Wit. Wiedząc o na-

czy, bo z nich można budować narrację na lata.

wincją Europy. I tam rzeczywiście stał się super

zyków. Trzeba udowodnić, że się jest zespołem

szym wyjeździe zapytał mnie, co przygotowali-

Pokazywać inny obraz Polski, stosunków polsko

wirtuozem. Jednocześnie komponował, by obok

o międzynarodowej renomie. Udowadnialiśmy

śmy na bis, po czym powiedział „O, proszę pana,

-żydowskich niż tylko ten, z perspektyw niemiec-

utworów Beethovena czy Mendelsona móc zagrać

to przez półtora roku, przedstawiając naszą

musi pan wziąć ten słynny marsz Johna Souzy

kiego obozu zagłady. Tak więc, czy Wieniawski

coś swojego. I tak powstawała ta olbrzymia spu-

70-letnią historię. Kluczem do wyjazdu był jed-

„The Stars and Stripes Forever”. Każdy koncert

jest wykorzystany? Absolutnie nie. Według mnie

ścizna kompozytorska Wieniawskiego. Jest tak

nak Wieniawski a naszym zadaniem było, przy

w Ameryce kończyliśmy więc najpierw mazurem

to dopiero początek drogi. To nie jest proste.

popularna, bo stworzył ją super wirtuoz, by móc

tej okazji by tego Wieniawskiego w świadomości

ze „Strasznego dworu”. Nikt nie wiedział co to

Pamiętam, jak kiedyś podczas występów w Turcji

popisać się swym kunsztem. Jednocześnie są to

ludzi na powrót z Lublinem związać.

jest, ale wszystkim się podobało. „To musiało być

udzielałem wywiadu dla telewizji. Opowiadam,

utwory ładne, bo Wieniawski nie pisał ich do szu-

tłumaczę, że jestem z Lublina, miejsca, gdzie

flady czy w przypływie natchnienia, ale wiedział,

urodził się Henryk Wieniawski a potem słyszę,

że musi nimi oszołomić publiczność. To samo

Podczas 50 dni trasy zagraliśmy 30 koncer-

czego zbierać. Ludzie wstawali z miejsc, kręcili

jak tłumacz mówi ewidentnie po turecku, iż

przecież robił Paganini. Wieniawski koncertował

tów, w 17 stanach od Florydy, przez wschodnie

marynarkami, bili brawo, krzyczeli. To ważne, by

„Wieniawski urodził się w Lubljanie”. Pytanie, czy

w wielu krajach Europy a w 1872r. rozpoczął to-

wybrzeże po Oklahomę. Występowaliśmy we

zakończyć koncert w taki sposób. Ale oczywiście

korzystamy z tej bardzo szlachetnej marki? Nie,

urnée po Ameryce. Zarabiał pieniądze, był sław-

wspaniałych, prestiżowych salach koncertowych,

o dobrym przyjęciu naszej orkiestry, nie decydo-

nie korzystamy. Turyści szukający miejsca jego

ny. W 150 rocznicę tych wydarzeń miało miejsce

głównie na uniwersytetach stanowych. Często

wał dobór utworów, ale przede wszystkim to, że

narodzin mają trudność, by odnaleźć pamiątko-

nasze tournée po Stanach Zjednoczonych.

w miejscach, gdzie wykłada się muzykę. Na wi-

świetnie graliśmy. Miło było nam czytać recenzję

downi zasiadali profesorowie tamtejszych uczel-

po naszym występie na uniwersytecie w Illinois,

wą tablicę przysłoniętą parasolem restauracyjnego ogródka.
Wieniawski to kompozytor, ale również
wirtuoz olśniewający techniką?
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Ta

był Żydem. Może warto by przez Wieniawskiego

Skąd pomysł na trasę koncertową lubelskich filharmoników po USA?

Warto podkreślić, iż graliście dla amerykańskiej publiczności.

europejska?
Zupełnie inaczej, ale mieliśmy na nią sposób

coś polskiego” – mówili – „To widać, że macie to
we krwi”. A zaraz potem szedł Souza i nie było

ni, miejscowi muzycy. To rzeczywiście nie było

który jest siedzibą orkiestry z Chicago, jednej

Pomysł był przypadkowy. Przypadkowy o tyle,

tournée przygotowane z myślą o naszej Polonii.

z najlepszych na świecie, w której napisano, iż
„orkiestra była fenomenalna”.

że ktoś zauważył, iż bardzo dobrze gramy. W sie-

Graliśmy głównie dla amerykańskiej publiczności.

Tak, to był właśnie taki człowiek, który sta-

ci zaczęły pojawiać się nagrania, których dokona-

Tym większą wartość miała nasza promocji po-

je na scenie i robi rzeczy, które wydają się nie-

liśmy w czasie pandemii. Teraz świat jest bardzo

staci Wieniawskiego i jego związków z Lublinem.

prawdopodobne. Ludzie zaś od zawsze są goto-

prosty do zdobycia. Masz coś świetnego, pokaza-

Ten temat wracał za każdym razem w rozmo-

Najmilsze, to usłyszeć, że nigdy nie gosz-

wi zapłacić, by zobaczyć to co inne, niezwykłe,

łeś to w internecie, ktoś tego słuchał, więc jeśli

wach toczonych po koncertach. Amerykanie byli

czono tam orkiestry tak wspaniałej, kulturalnej,

wzbudzające zainteresowanie. Wirtuoz, aby za-

jesteś dobry, ktoś kupi to co robisz. Mamy szczę-

tym bardzo zainteresowani. Najważniejsze oczy-

dobrze zorganizowanej i schludnej jak nasza.

istnieć musi być naprawdę wybitny, musi mieć

ście, że jesteśmy jedyną na świecie Filharmonią

wiście było to, że podczas koncertów wykonywa-

W jednej z recenzji mogliśmy przeczytać, iż od

mecenasów, trafić na sprzyjające okoliczności.

im. H. Wieniawskiego. To klucz, który otwiera

liśmy muzykę Wieniawskiego.

42 lat żadna inna orkiestra nie zrobiła takiej

Najmilsze

wspomnienie

z

trasy

koncertowej?
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to co zobaczyłem nie dawało mi spokoju i sam
zacząłem słuchać Wagnera. Dziś to mój ulubiony
kompozytor. To na pozór negatywne zdarzenie,
sprawiło, że coś w sobie obudziłem i zacząłem
poszukiwać. Dlatego otwieram próby w filharFOTO: Z archiwum Filharmonii Lubelskiej.

swoich uczniów. Znam też mnóstwo dorosłych
osób, które zaraziły się muzyką przez to, że im
coś zaproponowałem do słuchania. Zaczynają
np. od V Symfonii Beethovena i potem zadają
sobie pytanie „jeśli ona jest taka dobra, to może
posłuchałbym VI Symfonii?” I tak powoli odkrywa się świat muzyki.
Oby było to udziałem jak największej
liczby osób. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję i zapraszam do lubelskiej
filharmonii.

furory w Stanach Zjednoczonych. To piękny

Beethovena, to wszyscy wiedzą, że tylko Wiedeń.

– nie śpij”. Oprócz tego, że instrumenty grają

komplement. To nasz kapitał. Jesteśmy dumni,

I na tym bazują. To jest oczywiście praca na lata,

to każdy z nich powoduje wibrację. To wszystko

że mamy kolejne zaproszenia z absolutnie każ-

a w dodatku w Polsce zdajemy się nie dostrze-

gdzieś dociera do człowieka. Gdy tych impulsów

dego miejsca, które odwiedziliśmy.

gać, że Henryk Wieniawski to marka światowa.

jest tak wiele, to często obroną dziecka jest sen.

Wiem, że teraz Filharmonia przygotowuje się do nagrania utworów… Józefa
Wieniawskiego…
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monii. Zachęcam nauczycieli, przyprowadzajcie

Jak z Wieniawskim dotrzeć do ludzi
w czasach smartfonów?

Ale to jest najpiękniejszy sen jaki może mu się
zdarzyć. Czasem słychać – proszę nie przypro-

Dopóki ludzie grają na skrzypcach Wieniawski

wadzać dzieci, to nie jest koncert dla nich. Nie

Pozyskać środki na nagrania muzyki Henryka

nigdy nie będzie zapomniany. Jego utwory są

wolno tak mówić. Kiedy moja córka miała 6 lat,

Wieniawskiego przez Filharmonię jego imienia,

świetnie napisane, bo pisał je skrzypek i są wspa-

zacząłem pracować w Teatrze Wielkim w Łodzi.

to byłoby zbyt oczywiste. Na szczęście, Józefem

niałe do słuchania. A jeśli idzie o czas smartfo-

Moim pierwszym przedstawieniem był „Latający

Wieniawskim,

Wojciech Rodek

wirtuozem

nów, to ja bym rozszerzył to pytanie, to nie chodzi

Holender” Wagnera. Arcydzieło. Wielka, trudna

Dyrygent, urodzony w 1977 roku w Brzegu,

i kompozytorem, zapomnianym bratem Henryka,

tylko o Wieniawskiego, to chodzi w ogóle o dobrą

opera. Córka i dwa lata starszy syn byli obecni

absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu

zainteresowała się największa korporacja muzy-

muzykę . Zalew tandety jest olbrzymi. Jest pro-

na próbie i bardzo się nudzili. Wiedząc, że trze-

(dyrygentura)

ki klasycznej na świecie firma Naxos z siedzibą

mowana, bo ktoś na tym zarabia. A wartościo-

ci akt jest najlepszy i każdego zachwyci, mówię

(filologia słowiańska). W 2005r wygrał kon-

w Hong Kongu. Co ciekawe syn prezesa firmy

wa muzyka? Najlepszy pomysł to, by dziecko od

„Idźcie do domu z mamą. I tak musicie przyjść

kurs na stanowisko asystenta Antoniego Wita

Naxos ma na imię Henryk na cześć Henryka

najmłodszego wieku mogło mieć z nią kontakt,

na przedstawienie, bo nie ma kto z wami zostać

w Filharmonii Narodowej w Warszawie, gdzie pra-

Wieniawskiego. Ta miłość do Wieniawskiego spo-

by rodzice nie przeszkadzali dziecku w zdobywa-

w domu”. Chciałem, by to ich poruszyło na spek-

cował w latach 2005-2007. Od 2005 r. związany

wodowała, że do nagrań w 110 rocznicę śmierci

niu tej umiejętności. Przedszkola, szkoły, nawet

taklu. I tak się stało. Po przedstawieniu moja cór-

z Filharmonią Lubelską jako dyrygent i dyrektor

Józefa Wieniawskiego wybrano właśnie naszą or-

żłobki, powinny być stałymi gośćmi w filhar-

ka powiedziała „To było piękne, ja tu chcę jeszcze

artystyczny, od 2018r. jako dyrektor instytu-

kiestrę. To oczywisty, świetny chwyt marketin-

moniach, na koncertach. Pamiętam, kiedyś na

raz przyjść”. Trzy godziny opery, ona kompletnie

cji. Był kierownikiem muzycznym Gliwickiego

gowy. Kiedy występowaliśmy w Ameryce pytano

próbie, na których obecne były dzieci z przed-

nieprzygotowana a jednak ta historia, piękne de-

Teatru Muzycznego, dyrektorem artystycznym

– „Jak to, to wy jesteście z Lublina? Nosicie imię

szkola graliśmy „Bajkę o carze Sałtanie” Nikołaja

koracje, ten romantyczny, tajemniczy koloryt za-

Filharmonii Dolnośląskiej i dyrektorem artystycz-

Wieniawskiego i gracie muzykę Wieniawskiego?

Rimskiego-Korsakowa. Wspaniała, kolorowa mu-

działały. Przyszli jeszcze raz. Nie wolno dzieciom

nym Teatru Wielkiego w Łodzi. Dyrygował wie-

To wszystko wy? To znaczy, że wy to robicie naj-

zyka. Nagle słyszę, jak jedna dziewczynka zanosi

bronić takich doświadczeń, trzeba dać im zo-

loma zespołami symfonicznymi m.in. Orkiestrą

lepiej na świecie. Nie może być żadnych wątpli-

się płaczem. Skończyliśmy, wszyscy ją uspoka-

baczyć prawdziwy koncert. Wielu nie zrozumie,

Filharmonii Narodowej w Warszawie, Orkiestrą

wości.” My oddychamy tym samym powietrzem,

jają, ale podszedłem zaniepokojony i pytam „Co

ale niektórych coś zaintryguje, zaniepokoi. Sam

„Sinfonia

chodzimy po tych samych ulicach, spotykamy

się stało?”. Słyszę „Nie wiem, to było wspania-

tego doświadczyłem będąc wraz ze szkołą mu-

Polskiego Radia w Katowicach. W 2011 roku zo-

ludzi o tej samej mentalności, których spotykał

łe”. Łzy jej ciekły. Taka spontaniczna reakcja.

zyczną na wycieczce w operze wiedeńskiej. Na

stał wyróżniony Teatralną Nagrodą Muzyczną im.

Henryk Wieniawski i wreszcie, to my najlepiej

Kiedyś w Turcji ktoś mi powiedział „Pamiętaj,

stojących miejscach oglądaliśmy wspomniane-

Jana Kiepury w kategorii: Najlepszy Dyrygent.

wiemy, jak ją grać. To potencjał, który w świe-

kiedy dziecko śpi na koncercie, to najpiękniej-

go tu „Latającego Holendra” Ryszarda Wagnera.

W 2015 roku odznaczony medalem „Zasłużony

cie jest najważniejszy. Jeśli muzyka Mozarta czy

szy sen. Nie wolno go budzić, nie wolno krzyczeć

Jak ja się wtedy nudziłem! Bolały mnie nogi,

Kulturze-Gloria Artis”.

wybitnym

pianistą,
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czekaliśmy tylko kiedy to się skończy. Ale potem

i

Uniwersytetu

Varsovia”,

Wrocławskiego

Narodową

Orkiestrą
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Będzie to historia na podobieństwo baśni szyta. Nie za siedmioma górami i lasami co prawda, ale

FOTO: Adobe Stock.
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Ziemia
obiecana

przez mieszkańców osady Gonzales armaty, któ-

Meksykanie wywiesili czerwoną flagę, co starym

rą uprzednio im przekazano dla obrony przed na-

zwyczajem miało oznaczać, iż nie zamierzają

jazdami Komanczów.

brać jeńców (czynili tak już ponoć XVIII wiecz-

za wodą większą nieźli siedem mórz. Będzie w tej historii i zdrada, i bohaterstwo. Nade wszystko
jednak będzie w niej skarb, bo w każdej porządnej baśni skarb być powinien. Ale po kolei…

D
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Teksas, daleki Teksas.

ni piraci, a nie sposób nie odczytywać tego jako
W murach starej misji.

fatalne proroctwo dla uszczęśliwianych przez
Teksańczyków,

wszelkiej maści rewolucje). Oblężenia Alamo

a zwłaszcza zajęcie największego miasta San

trwało 13 dni. Nim 6 marca główny szturm (przy

Niespodziewane

sukcesy

nia 24 czerwca 1519r. żeglując na za-

i pół tysiąca europejskich osadników. Zastrzec

Antonio de Bexar, sprawiły, iż grudniu 1835r. na

dźwiękach odgrywanego przez trębaczy sygnału

chód Zatoki Meksykańskiej hiszpański

jednak należy, iż Hiszpanie utrzymywali ści-

czele 6 000 żołnierzy wyruszył przeciw nim sam

o złowieszczej nazwie „El Degüello”, co zwykło

odkrywca Alonso Alvarez de Pineda natknął się

sły zakaz osiedlania się obcych na tym terenie,

prezydent Meksyku generał Antonio Lopez de

się tłumaczyć jako „Pieśń o podrzynaniu gardeł”)

na nieznaną zatokę. Kreśląc jej położenie na ma-

stając na drodze rozlewającej się z północne-

Santa Anna. Teksańczycy zdecydowali się czekać

przełamał opór Teksańczyków, Travis zebrał za-

pie postanowił nazwać ją Zatoką Bożego Ciała,

go wschodu fali głodnych ziemi Amerykanów.

nań w budynkach starej misji Alamo. Dlaczego

łogę i pozwolił wszystkim decydować o swoim

dając tym samym potomnym pierwszy ślad

Zaczęli oni napływać do Teksasu po roku 1821,

właśnie tam? Po raz kolejny zdecydowały arma-

losie. Nakreślił szablą linię na piasku i kazał ją

styczności z krainą, którą dziś zwiemy Teksasem.

w którym Meksyk wybił się na niepodległość.

ty. Tym razem te, zdobyte przez rebeliantów we

przekroczyć tym, którzy decydują się pozostać

Wypuszczający się na północ od dzisiejszego te-

Nowi gospodarze liczyli, iż otwarcie tych tere-

wspomnianym San Antonio de Bexar. Cieszący

w murach Alamo. Uczynili to niemal wszyscy.

rytorium Meksyku Hiszpanie, wzięli swym zwy-

nów na nowe niehiszpańskie osadnictwo, pomo-

się sławą awanturnika Jim Bowie miał ewaku-

Przez tę symboliczną granicę kazał również prze-

czajem Teksas we władanie, ale nie znalazłszy

że ograniczyć niszczycielskie rajdy Komanczów.

ować je w pobliże miasta Gonzales. Z braku

nieść swe nosze chorujący od jakiegoś czasu Jim

tam oczekiwanych skarbów, dość długo trakto-

W efekcie w 1834r. ludność tego meksykańskie-

zwierząt pociągowych okazało się to niemożliwe.

Bowie. Nie przygotowany na śmierć okazał się

wali ją po macoszemu. Do rozwoju osadnictwa

go stanu liczyła już 37 800 osób, ale Meksykanów

Bowie uznał więc, że misja będąca przed pewien

tylko jeden z obrońców.

w tym rejonie zniechęcały warunki oraz wrogie

wśród nich były tylko 7 800. Coś wymknęło się

czas bazą wypadową dla hiszpańskiego wojska

nastawienie tubylców. Dopiero akcja kolonizacyj-

spod kontroli. Co więcej, napływający z półno-

w akcjach przeciw Indianom będzie odpowiednim

na Francji w sąsiadującej od wschodu Luizjanie

cy Amerykanie w większości lekceważyli so-

miejscem do obrony. Przekonał do tego przyby-

Santa Anna dotrzymał danego słowa i kazał

sprawiła, iż Hiszpanie u progu XVIII stulecia

bie meksykańskie prawo, łamiąc je szczególnie

łego mu z pomocą pułkownika Wiliama Travisa,

zakłuć bagnetami, nawet tych, którzy przeżyli

przypomnieli sobie o Teksasie, zakładając pla-

w zakresie zakazanego od 1829r. niewolnictwa.

który lustrując ufortyfikowane na nowo Alamo

zwycięski szturm jego żołnierzy. Życie darowa-

cówki misyjne i pierwsze miasto San Antonio.

Od 1830r. przybywali nad brzegi Brazos niele-

(mur otaczający misję podwyższono do wysoko-

no jedynie kobietom i dzieciom zgromadzonym

Trwałym śladem owych wysiłków były… tworzące

galnie, wbrew ponownie wprowadzonemu za-

ści 3,5m) nazwał je „kluczem do Teksasu”. Nie

podczas ataku w kościele. Swą głowę ocalił rów-

legendę Dzikiego Zachodu mustangi i długorogie

kazowi osadnictwa. Niepokój meksykańskiego

mylił się, choć zapewne wypowiadając te słowa

nież Joe, niewolnik pułkownika Travisa. Ciała

bydło (Longhorn), potomkowie hiszpańskich koni

rządu winna też wzbudzić amerykańska propo-

miał coś zgoła innego na myśli.

poległych spalono na trzech kopcach w pobliżu

i andaluzyjskiego bydła, które zbiegło hodowcom

zycja kupna Teksasu za kwotę 1 miliona dolarów.

Siły Santa Anny, które 23 lutego stanęły

Alamedy, na południe od Alamo. Santa Anna

na równiny Teksasu.

Konflikty narastały, aż wreszcie jesienią 1835

u murów Alamo miały przewagę zgoła 30-krot-

triumfował. Jego wojska zdobyły Alamo, wkro-

Pamiętajcie o Alamo i Goliad.

Mijały lata a wysiłek kolonizacyjny Hiszpanów

roku wybuchło zbrojne powstanie, nazwane tek-

ną. Mimo to kierujący obroną Travis odrzucił pro-

czyły na teren samozwańczej Republiki Teksasu,

nie przynosił wielkich rezultatów. W roku 1820

sańską rewolucją. Pretekstem do jej wybuchu

pozycje poddana misji dając temu wyraz sym-

unicestwił prawie trzecią część jej ochotniczych

na terenie Teksasu mieszkało zaledwie około dwa

było żądanie zwrotu meksykańskiemu wojsku

bolicznym wystrzałem z armaty. W odpowiedzi

oddziałów.
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za akr, kolejne pieniądze wydać na zakup narzę-

imigrantów przygotowała działalność American

dzi, by wykarczować las i przygotować ziemię

Polish Committee utworzonego z inicjatywy

pod uprawę. Ziemię dodajmy zamieszkaną przez

Jamesa F. Coopera, znanego pisarza, autora

Indian. Stąd z owej oferty skorzystało ledwie

„Ostatniego Mohikanina” i przyjaciela Adama

kilku powstańców. By być uczciwym, należy też

Mickiewicza, rzeczywistość okazała się bardziej

wspomnieć, iż nie wszystkim emigrantom uśmie-

skomplikowana. Naród stworzony przez emi-

chała się praca na roli, wielu z racji pochodzenia

grantów nie zamierzał traktować Polaków ina-

nie była jej nauczona. Doskonale natomiast po-

czej niż innych przybyszy szukających tu swo-

trafili posługiwać się bronią, Nic więc dziwnego,

jej szansy. Nie mogli liczyć na specjalną opiekę,

że część z nich znalazła się w szeregach teksań-

na nic więcej poza możliwością zarabiania na

skich ochotników.

utrzymanie własną pracą. Nie było to proste,

Nie sposób dziś odtworzyć ich wszystkich

biorąc pod uwagę, iż jak wskazuje w swym pa-

zasług. Namiastka kwerendy ogólnodostępnych

miętniku Julina Juźwikiewicz „zaledwie dwóch,

zapisów w amerykańskich archiwaliach kłóci się

i to z dykcjonarzem rozmawiać jakkolwiek mo-

z legendą żywą wśród części teksaskiej polonii.

gli”. Niesprawiedliwością byłoby nie wspomnieć

Bezsprzecznie nasi rodacy zginęli pod Goliad,

o ustawie Kongresu podpisanej 30 czerwca

być może zdobywali San Antonio, w decydu-

1834r. przez prezydenta Andrew Jacksona, któ-

jącej i zwycięskiej bitwie pod San Jacinto wal-

ra nadawał Polakom ziemię w Illinois. Na dro-

czył trębacz Wiktor Labiński i porucznik Feliks

dze do skorzystania z daru stanął jednak brak

Wardziński. Ten ostatni wbrew temu co można

pieniędzy. Za dar należało zapłacić 1,25 dolarów

czasem wyczytać nie wziął jednak do niewo-
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wydawało się, że grunt pod przyjęcie polskich

li prezydenta Meksyku. Naszych rodaków nie
było też, choć chciałoby się wierzyć zajmującej

zwycięzcą,

razem z nimi w kompanii ochotników kapitana

opowieści Waldemara Łysiaka, wśród obrońców

nie pierwszy i nie ostatni raz w historii, okazał

Peytona Sterlinga Wyatta, ale zginął osiem dni

Alamo. Niemniej, w uznaniu ich bohaterstwa rząd

się jednak kto inny. Oblężenie Alamo obudziło

wcześniej pod Coleto.

Republiki Teksasu aktem z 21 grudnia 1837r.

W

wymiarze

propagandowym

ducha Teksańczyków. Heroizm i los obrońców

Skąd Polacy w szeregach teksańskiej rebelii?

przyznał im, jak wszystkim innym ochotnikom,

przemawiał do wyobraźni i budził sympatię dla

Po upadku Powstania Listopadowego w 1831r.

nadania ziemi, po 640 akrów każdy (czyli oko-

ich sprawy również w Stanach Zjednoczonych.

część oddziałów polskich pod dowództwem ge-

ło 259 ha). Tym razem bezpłatnie. W przypadku

W dużej mierze za sprawą popularnego na

nerałów Dwernickiego, Ramoriny i Różyckiego

tych naszych rodaków, którzy przybyli statkami

Dalekim Zachodzie trapera i zwiadowcy Davy

uszła do Galicji. Rozbrojeni, do kwietnia 1833r.

z Triestu, polegli i nie zostawili za oceanem spad-

Crocketta,

ochotników

byli traktowani przez władze austriackie z wy-

kobierców były to nadania, rzec można, symbo-

z Tennessee ostatni rozdział swej legendy zapi-

rozumiałością. Wiele zmieniła w tym względzie

liczne. Sprawa wydawała się więc zamknięta.

sał właśnie w murach misji. Hasło „Pamiętajcie

zapomniana już dzisiaj a podjęta wiosną tego

o Alamo!” towarzyszyło półtora miesiąca później

roku próba wskrzeszenia działań powstańczych

nowej armii Teksasu, która pod wodzą generała

w Królestwie Polskim przez pułkownika Józefa

Wszystko zmieniło się, gdy w II połowie XIX

Sama Hustona zwyciężyła Meksykanów pod San

Zaliwskiego. Skutkiem nieudanej irredenty było

stulecia w Teksasie, stanowiącym już część USA,

Jacinto w bitwie, które przesądziła o niepodle-

zacieśnienie

zaborcami,

odkryto złoża ropy naftowej. Pierwszy udany od-

głości Republiki Samotnej Gwiazdy. Wielu z wal-

a ponieważ większość oddziałów partyzanckich

wiert miał miejsce w 1866r. w Melrose, w hrab-

czących miało na ustach także nazwę miasteczka

przenikała do zaboru rosyjskiego z Galicji, pre-

stwie Nacogdoches. Z czasem niemal cały stan

Goliad, w którym na rozkaz Santa Anny rozstrze-

wencyjnie

uwię-

usiany był roponośnymi polami. Traf chciał, iż

lano przeszło 400 teksańskich jeńców, wziętych

ziono w twierdzy w Brnie. Austriacy zamierzali

znalazły się one także na ziemiach nadanych po-

do niewoli w bitwach pod Coleto i Refugio.

wydać ich Rosjanom, ale w efekcie osobistych

tomkom jednego z Polaków rozstrzelanych pod

który

przywiódłszy

„listopadowych”

między

weteranów

Goliad. Ich wartość gwałtownie poszła w górę

z cesarzem Franciszkiem II udało się temu zapo-

a dziś, jak twierdzą ubiegający się o ich zwrot

Na liście pomordowanych w Goliad odnajdu-

biec pod warunkiem przymusowej emigracji do
Stanów Zjednoczonych.

Palmowej Niedzieli przed meksykańskim pluto-

W listopadzie 234 żołnierzy i oficerów za-

nem egzekucyjnym stanęli Napoleon Debicki,

okrętowano na dwa statki „Guerrero” i „Hebe”,

John Kornickey i Adolph Petrussewicz. Ich los

które po długiej morskiej podróży 28 marca

podzieliłby pewnie Francis Petrussewicz służący

1834r. zawinęły do Nowego Jorku. Niestety, choć

FOTO: texashistory.

rozmów księcia Adama Jerzego Czartoryskiego
Polski ślad.
jemy dziś znajome nazwiska. Owej pamiętnej
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współpracy

Spadek, który rozpala wyobraźnię.

spadkobiercy, stoją na nich szyby wydobywcze
naftowych potentatów.
To paradoks. Im bliżej w opowiadaniu tej historii przybliżamy się do czasów współczesnych
tym bardziej nabiera ona charakteru baśni.
Stąpamy ostrożnie, ale raz po raz mylimy tropy
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I Napoleon i Michał wedle przekazów rodzinnych

my tracić wiarę, iż możemy dotrzeć do prawdy.

walczyli w Powstaniu Listopadowym, by potem

Jedno wydaje się pewne – wyobraźnię setek

wyemigrować do Stanów Zjednoczonych. Obie

sukcesorów na całym świecie rozpalają nadania

rodziny od czasów sięgających dwudziestolecia

przynależne żołnierzowi, którego imię zapisano

międzywojennego bez skutku próbują dochodzić

w panteonie poległych w Goliad jako „Napoleon

swych praw. Wertują dokumenty, odtwarzają

Debicki”. Dla kogoś, kto na co dzień posługuje

drzewa genealogiczne, najmują adwokatów, pró-

się językiem angielskim polskie nazwiska zwy-

bują zainteresować sprawą polski rząd, polską

RZECZY
POMIESZANIE

ADAM PRZYSTUPA

Czasem ważnych, czasem błahych, czasem intrygujących,

kły stanowić nie lada problem i zagadkę. Często

ambasadę, ślą nawet listy do kolejnych amery-

zapisane w formie zasłyszanej, fonetycznej led-

kańskich prezydentów. Ich wysiłki w zderzeniu

wie przypominają te dziedziczone po przodkach.

z sądową i urzędniczą machiną ze oceanem bez

Wiele można też złożyć na karb kaligraficznych

równie silnego wsparcia w kraju skazane są na

Koktajl Mołotowa to rodzaj broni zapalającej w formie szklanej butelki wypełnionej łatwopalną

umiejętności ówczesnych urzędników odręcznie

porażkę. Tymczasem jak zauważa Małgorzata

cieczą. Jej zapłon następuje po stłuczeniu butelki w wyniku uderzenia w cel poprzez bezpośredni kon-

wypełniających dokumenty.

Szejnert „w latach pięćdziesiątych ton pism ofi-

takt cieczy z zapalnikiem. Po raz pierwszy użyto ich podczas wojny domowej w Hiszpanii. We wrze-

Nic więc dziwnego, iż kiedy przed w 1867r.

cjalnych zdradza zainteresowanie, a nawet prze-

śniu 1936r. marokańscy żołnierze w służbie hiszpańskiej skutecznie zwalczali nimi sowieckie czołgi

przed teksaskim sądem stawił się niejaki Jakub

jęcie autorów, chęć pójścia na całego w tę grę.

T-35 używane przez republikanów. Popularną do dziś nazwę nadali tej broni Finowie w trakcie wojny

Kaufman ubiegał się o dziedziczenie działki za-

Lata sześćdziesiąte to już okres niewiary, lata

zimowej (1939-1940), nawiązując do postaci sowieckiego ministra spraw zagranicznych Wiaczesława

pisanej „M.Dembryskiemu”. Miał ze sobą ponoć

siedemdziesiąte

Mołotowa, który miał zapewniać, iż uczci urodziny Stalina, wypijając koktajl w zdobytych Helsinkach.

dokument zrzeczenia się na jego rzecz działek

w 2008r. w polskiej prasie pojawiły się infor-

w hrabstwach Titus, Franklin i Dimimit podpisa-

macje, że sprawą spadku zajęła się anonimowa

Nasza wiedza o otaczającym nas świecie wciąż jest niewielka. Odkrywając niezrozumiałe sta-

ny przez Alexisa Dembryskie i jego żonę Ann,

kancelaria prawnicza z Poznania. Przy tej okazji

ramy się rozeznać je zgodnie z naszym doświadczeniem. Właśnie w ten sposób naukowcy próbują

zmarłych w Nowym Jorku rodziców Nicholasa

przypominano historię warszawskiego adwokata

wyjaśnić intrygujące zachowanie małp z rodzaju kapucynek, które zwykły umieszczać palec w oczo-

Dembryskiego.

bezpotom-

Władysława Ryńcy idącego w czasach PRL tropem

dole (między powiekami, u podstawy gałki ocznej) innego osobnika i trwać przez jakiś czas w tej

nie podobnie jak jego siostra i dwaj bracia. Na

Ludwika Napoleona Dębickiego. Wedle domnie-

osobliwej pozycji. Interpretowane jest to jako swoista próba zawierzenia. Badacze uważają, iż małpy

rzecz Kaufmana świadczyło małżeństwo George

manych spadkobierców był on bliski pomyślnego

w ten sposób budują wzajemne zaufanie, które konieczne będzie w innych kryzysowych sytuacjach.

i Elizabeth Petrovick, przysięgając, iż znali rodzi-

sfinalizowania sprawy, ale przed kolejną wpra-

Słowem, jeśli kapucynka wie, że towarzyszka nie uszkodzi jej oka w czasie próby, będzie mogła z nią

ców poległego żołnierza. Sąd dał się przekonać

wą w 1975r.do USA został zatrzymany przez SB.

współpracować w przyszłości. Zdaje się mówić „Tak bardzo ci ufam, że pozwolę ci wsadzić mi palec

tej argumentacji, a nowy właściciel miał wkrótce

Zaginąć miały też wtedy zgromadzone przez ad-

w oko!”

pozbyć się swych włości za kwotę 300 dolarów.

Ów

miał

umrzeć

–

zniecierpliwienia”.

Jeszcze

ale zawsze prawdziwych…
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i powoli w gąszczu sprzecznych relacji zaczyna-

Rzecz jasna się mylił.

wokata akta sprawy. Sam Władysław Ryńca jesz-

Od 1666r. tj. od czasu wielkiego pożaru, który strawił 2/3 Londynu, prawo zakazuje w stolicy

Wieści o całej sprawie dotarły do Polski kilka-

cze tego samego roku zmarł. Stąd snute przez

Wielkiej Brytanii kryć dachy strzechą. Jedynym wyjątek stanowi dziś teatr „Shakespeare’s Globe”.

dziesiąt lat później. Do pokrewieństwa z bohate-

sukcesorów teorie i domysły o próbach porozu-

Oddany od użytku w 1997r. budynek to wierna replika Teatru Globe, który funkcjonował w niemal

rem spod Goliad poczuwała się rodzina Dębickich,

mienia władz a może służb PRL z Amerykanami.

tym samym miejscu, w latach 1599-1642. W teatrze, którego jednym z udziałowców był wówczas
sam William Szekspir, odbywały się premiery jego utworów.

która rozpoznała w nim urodzonego w 1807r.

Nie słychać, by dziś ktoś jeszcze zajmował

w Grzymałkowicach k. Kielc Ludwika Napoleona

się dochodzeniem praw do zagrabionego spadku

Gdzie na świecie znajduje się stadion, który może pomieścić największą ilość widzów? Jedni

Dębickiego. Zdumiała ich historia o zrzeczeniu

w Teksasie. Spadku, który swego czasu mocno

wskazują na Stadion im. 1 Maja w stolicy Korei Płn. Pjongjang, który może pomieścić 150 000 wi-

się spadku przez jego rodziców, bowiem… zmar-

rozpalał wyobraźnię, złudną nadzieją na udział

dzów. Inni na Bristol Motor Speedway w Bristol (Tennessee, USA), gdzie na co dzień odbywają się

li oni jeszcze przed wyjazdem syna za ocean.

w polach naftowych. A może się mylę i cisza wo-

wyścigi samochodowe formuły NASCAR (stadion był dla twórców filmu „Auta” inspirację dla fikcyjne-

Słowem Kaufman okazał się oszustem i wyłudził

kół tej sprawy pomoże wreszcie doprowadzić ją

go Motor Speedway of the South), ale rozegrany tam 10 września 2016r. mecz futbolu amerykańskie-

spadek. Dębiccy postanowili walczyć o jego od-

do końca? W końcu baśń winien puentować po-

go pomiędzy University of Tennessee Volunteers i Virginia Tech Hokies po dostosowaniu obiektu zgro-

zyskanie. Okazało się jednak, że nie są jedyni.

zytywny finał. Póki co mamy przyjemność z od-

madził 156 990 widzów. Wszystkie te liczby bledną jednak przy możliwościach jakie przed wiekami

Ślady swego antenata w zapisie brzmiącym „M.

krywania jej fabuły, szytej jak się rzekło, z praw-

stwarzał usytuowany pomiędzy wzgórzami Palatynu i Awentynu antyczny rzymski Circus Maximus.

Dembryskie” dostrzegła rodzina Dembińskich.

dziwej acz szerzej nieznanej historii.

Obiekt, na którym odbywały się wyścigi rydwanów mógł pomieścić widownię liczącą wedle różnych

Byłby nim Michał Dembiński urodzony w 1800r.

źródeł 250 000 – 300 000 osób, czyli pięć lub sześć razy więcej niż Koloseum. Ostatnie wyścigi odbyły

w Wąbrzeźnie.

się na nim w 549 r. n.e.

Zatem „N czy M” moglibyśmy zapytać ni-

Anamorfoza to wirtuozerski popis, iluzjonistyczna sztuczka malarska polegająca na umyślnym

czym Agata Christie w tytule jednej ze swych

zniekształcanie obrazu, który można odszyfrować np. oglądając je za pomocą specjalnie przystoso-

powieści, pomijając różnice w pisowni nazwiska

wanych luster. Najsłynniejszym przykładem anamorfozy jest przedziwny obiekt przypominający dysk

na wybudowanym w 1939r. pomniku w Goliad

namalowany u stóp bohaterów obrazu „Ambasadorowie” Hansa Holbeina Młodszego. To czaszka,

(Napoleon Debicki) i w dokumentach, które

którą rozpoznać można szukając jej odbicia dzięki zwykłej stołowej łyżce. Jej kształt jest jednak na

przytacza w swoim reportażu „My, właściciele

tyle zdeformowany, że obiekt zidentyfikowano dopiero w XX wieku. Inny przykład to „Portret Edwarda

Teksasu” Małgorzata Szejnert (M. Dembryskie)?

VI” Williama Scrots’a.
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DR INŻ. JUSTYNA WOJTAŚ

Tak miło go przytulić bo jest ciepły i puszysty...

owszechnie za najlepszego przyja-

swojego lekarza częściej niż my sami chodzimy

ciela człowieka uważany jest pies.

na badania kontrolne. W razie problemów z za-

Dlaczego wiec w ostatnich latach to kot jest naj-

chowaniem może liczyć na pomoc zoopsycholo-

częściej wybieranym zwierzęciem towarzyszą-

ga, behawiorysty. Tymczasem on chodzi trochę

cym w Europie? Według danych opublikowanych

własnymi ścieżkami i traktuje nas jak otwieracz

przez FEDIAF, w 2019 r. 25% gospodarstw do-

do puszek z jedzeniem. Zamiast legowiska, które

mowych w Europie posiadało co najmniej jedne-

mu kupiliśmy, wybiera pudełko w które było ono

go kota. Dlaczego więc kot? Przecież nie będzie

zapakowane. Głaskanie i całuski? Tylko jeśli ma

stróżem ani przewodnikiem jak pies. Nie da nam

na to ochotę. To za co tak go cenimy? Właśnie

mleka, mięsa, czy wełny jak zwierzęta gospodar-

za to że jest jaki jest. Naturalny, prawdziwy, nie-

skie. Co takiego daje nam kot, że stał się naszym

udawany. Patrzymy i podziwiamy jak dostojnie

towarzyszem w codziennym życiu?

się porusza, z jaką gracją wspina się i przeciąga.

Zacznijmy od początku. Dawno temu, choć nie

To nas odpręża. Obserwujemy jak sprytnie poluje

tak dawno jak w przypadku psa, udomowiliśmy

na muchę albo nowa zabawkę i uśmiechamy się

kota. Albo to on postanowił dać się udomowić. My

pod nosem. Tak miło go przytulić bo jest ciepły

mieliśmy ziarno, ziarno przyciągało myszy, a my-

i puszysty (choć nie każdy). I tak cudownie mru-

szy przyciągnęły jego. My nie przeganialiśmy go,

czy. A wszystko to wywiera pozytywny wpływ na

dawaliśmy schronienie i pokarm, on likwidował

nasze psyche i soma. To właśnie felinoterapia.

szkodniki. Obustronne korzyści. Ale dziś kot nie

Felinoterapia jest jedną z metod anima-

jest już tylko ochroną przed gryzoniami, choć

loterapii, czyli terapii z udziałem zwierzęcia.

zapewne są jeszcze miejsca gdzie tylko tak jest

Wykorzystuje ona pozytywne oddziaływanie kota

postrzegany. Kot stał się naszym towarzyszem

na człowieka i przynosi korzyści we wszystkich

i traktujemy go jak członka rodziny. Nadajemy

obszarach jego funkcjonowania. Nazwa pochodzi

mu ludzkie imiona i obchodzimy jego urodziny.

z połączenia łacińskiego słowa „felis” - kot oraz

Karmimy często lepiej niż sami jemy. Odwiedza

greckiego „therapeia” - terapia. Jako pierwsza na
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świecie tą leczniczą siłę kotów odkryła brazylij-

relaksujemy się. Normalizuje się akcja serca,

ska psychiatra Nise da Silveira, która wprowa-

obniża ciśnienie tętnicze krwi, zwiększa prze-

dziła koty do szpitala psychiatrycznego i obser-

pływ mózgowy. Przebywając często w obecności

wowała wpływ tych zwierząt na pacjentów. Jak

kota i odprężając się przy nim po ciężkim dniu,

można się domyślać, okazał się bardzo korzyst-

wspomagamy

ny. Terapia z udziałem kota to rożnego rodzaju

układu

zajęcia edukacyjne, aktywizujące, rekreacyjne

tym samym ryzyko wystąpienia niebezpiecznych

i te stricte terapeutyczne, wspomagające fizjote-

epizodów naczyniowych (np. zawału mięśnia

rapię czy psychoterapię.

sercowego).

prawidłową

czynność

sercowo-naczyniowego,

Warto przeczytać

Stefan Wiechecki „Wiech”
„Café »Pod Minogą«”

naszego

zmniejszając

i „Maniuś Kitajec i jego ferajna”
Wydawnictwo Vis-à-vis Etiuda

Kot może także pomóc w rehabilitacji fizycz-

człowieka między innymi w aspekcie jego zdro-

nej. Głaskanie kota i zabawa z nim poprawia-

Już kiedyś o tym pisałem. Kiedy w dzieciństwie złożony przeziębieniem spędzałem czas na lekturze

ją motorykę małą. Tu też pojawia się

książek, te dwie sprawiały, iż moja mama z niepokojem raz po raz zaglądała do pokoju. Powtarzające

istotna rola kota jako motywatora.

się napady śmiechu wobec trawiącej mnie gorączki mogły budzić niepokój. Oznaki wesołości zaś lęgły

nym

towarzyszem

starszych,
im

życia

samotnych.

poczucie

osób

Daje

odpowiedzial-

Warunkiem skuteczności rehabilitacji jest współpraca pomiędzy pacjentem a terapeutą.

ności za żywą istotę, po-

Pacjent musi chcieć wyko-

czucie

nywać zalecone ćwiczenia.

bycia

potrzebnym.

Ciężko

Niekiedy jest jedynym po-

o

to,

zwłaszcza

wodem żeby wstawać każ-

u dzieci, dla których rehabi-

dego ranka. Jedyną „osobą”,

litacja jest raczej przykrym

do której można się odezwać
w ciągu dnia. Dla osób skrytych, z trudem odnajdujących
się w życiu społecznym, może być

i

bolesnym

Żeby

tą

osiągnąć,

chęć

obowiązkiem.
i

pacjent

współpracę
musi

mieć

motywację.

FOTO: Redakcja.

łecznego. Kot bywa niekiedy jedy-

Za zgodą Wydawnictwa Vis-à-vis Etiuda.

Felinoterapia ma pozytywne działanie na
wia psychicznego i funkcjonowania spo-

się na ustach niemal z każdą przeczytaną stroną. Do „Café »Pod Minogą«” i „Maniusia Kitajca i jego
ferajny” od tamtej pory wracałem po wielokroć i o dziwo, objawy nie zwykły ustępować. Trudno rzec,
by z wiekiem się nasilały. Może dziś śmieję się trochę ciszej, ale owo radosne natężenie dźwięków
odnajduję w reakcjach tych, którym ową lekturę polecam.
Krzesze ów uśmiech sama fabuła powieści opisująca wojenne i tużpowojenne przygody warszawskich taksówkarzy i ich przyjaciół mieszkających na Starówce, ale też język, do którego miał Stefan
Wiechecki słuch absolutny. Obdarzony doskonałą dykcją na co dzień posługiwał się czystą, literacką
polszczyzną. Sięgając po pióro zanurzał je w gwarze warszawskiej ulicy. Gwarze znaczonej m.in.
poetyckimi, zbudowanymi na kontrastach piętrowymi porównaniami. Mowie potoczystej, wiązanej.
Mowie twórczo wyzyskanej przez Wiecha, w taki sposób, iż nawet złorzeczenia brzmią w niej uroczo,
zawstydzając współczesnych scenarzystów i kabareciarzy goniących za dosłownością.
Bez dwóch zdań, w dziedzinie języka i humoru jest Stefan Wiechecki wirtuozem. Stąd obie jego

Każdy opiekun kota korzysta w domu

powieści nie nużą. Nie nuży też ich humor, o co w przypadku formy dłuższej od kabaretowego skeczu

czy do weterynarza) i do nawiązania i podjęcia

z dobrodziejstwa felinoterapii, nawet jeśli do

nietrudno. Jak pisał Melchior Wańkowicz „Nie ma nic nudniejszego jak zbiorki dowcipów, jak pisma

rozmowy (z innymi kocim opiekunem). Zdarza

tej pory nie zdawał sobie z tego sprawy. Więc

humorystyczne, jak rozprawy o śmiechu”. W „Café »Pod Minogą«” i „Maniusiu Kitajcu i jego ferajnie”

się ze kot pomaga przezwyciężyć trudne chwile,

w natłoku codziennych spraw pamiętajmy o zna-

śmiech jest ważną przyprawą nadającą wyjątkowy smak opowieści zrodzonej w wyobraźni autora,

przejść żałobę, jest powiernikiem ludzkich żalów

lezieniu czasu dla naszego kota. Poobserwujmy

acz mocno inspirowanej faktami. Jest bowiem Wiech nieocenionym kronikarzem życia stolicy. Po

i tajemnic.

powodem do wyjścia z domu (po karmę

go, przytulmy i pogłaszczmy jeśli ma na to ocho-

latach odkrywamy, że sceny, w którym zdało nam się, iż nazbyt popuścił wodze fantazji zdarzyły się

Dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce

tę, pobawmy się z nim jego ulubioną zabawką,

naprawdę. Żywe greckie żółwie skradzione z niemieckich transportów, którymi handlował Maniuś

kot może być świetnym nauczycielem i korepe-

pogadajmy, wsłuchajmy się w jego mruczenie.

Kitajec, rzeczywiście zalały „czarny rynek” okupowanej Warszawy w 1941r. Trzy lata później w rejo-

tytorem. Czy nie łatwiej jest ćwiczyć czytanie lub

W dzisiejszym świecie tak dużo stresorów działa

nie ulic Wspólnej, Wilczej, Marszałkowskiej i Hożej, w szeregach powstańczego batalionu „Iwo”, pod

liczenie przed kotem niż nauczycielem, rodzicem

na nasz organizm, że każda możliwość minimali-

pseudonimem Ali walczył czarnoskóry muzyk z „Ziemiańskiej” August Agbola O’Brown, jeden z kilku

czy rodzeństwem? Kot nie poprawia, nie ponagla,

zowania stresu jest na wagę złota.

pierwowzorów szofera Jumbo Johnsona. Nawet w opowieści o poszukiwaniu skarbu ukrytego w willi

nie niecierpliwi się, nie krytykuje. Dzieci wycho-

w Alei Róż jest odrobina prawdy.

wywane w domu ze zwierzętami mają w później-

Ktoś kiedyś napisał, że Wiech to pisarz „zupełnie osobny, definiujący własny, odrębny obyczaj pi-

szym życiu więcej empatii. Łatwiej przychodzi im

sarski”. Chciałoby się dodać niepowtarzalny, nieprzekładalny na inne języki i niestety na język filmu.

wyrażanie uczuć. Potrafią troszczyć się o innych,

Próbę przeniesienia na srebrny ekran powieści „Café »Pod Minogą«” podjął się w 1959r. Bronisław

uczą się wybaczania i tego czym jest bezwarun-

Brok. Próbę mimo doskonałej obsady aktorskiej (w filmie zagrali m.in. Adolf Dymsza, Bolesław

kowa miłość.

Płotnicki, Jerzy Duszyński, Hanka Bielicka, w jednej ze scen debiutował Stanisław Tym) nieudaną,

Poza aspektem psychicznym, obecność kota

nie oddającą uroku i humoru oryginału. Bronisław Brok był bez dwóch zdań doskonałym tekściarzem

wpływa również na fizyczne aspekty zdrowia

(autorem takich przebojów jak „Jeszcze poczekajmy”, „Nie wierzę piosence” czy „Warszawa da się

człowieka. Koty maja wyższa temperaturę ciała

lubić”), ale reżyserią zajmował się rzadziej niż sporadycznie. Może gdyby próbę podjął Sylwester

niż człowiek. Są ciepłe i niekiedy mogą z powo-

Chęciński efekt byłby inny?

dzeniem zastąpić termofor. Kładąc się na bolących nas miejscach działają przeciwbólowo. Jest
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RECENZJA

dr inż. Justyna Wojtaś

to nic innego jak terapia ciepłem, stosowana

Zoopsycholog spec. koty

z powodzeniem w fizjoterapii. Mruczenie, nie-

Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa

zwykła zdolność kota domowego, sprawia ze

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.

Kto więc widział film a nie czytał powieści, niech nie da się zwieść rozczarowaniu i sięgnie po książkę. Niechybnie przeczyta też kontynuację opowieści o losach bywalców lokalu prowadzonego przez
pana Konstantego Aniołka. A może tak jak ja, przemierzając stołeczną Starówkę szukać go będzie
na rogu Zapiecka i Piwnej?
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i USA nie posłużyła ostatecznie ochronie klimatu...
iedy w poprzednim numerze EKOgadki

aktywnie współpracowała z organizacjami poza-

poruszyłem problem ekoterroryzmu

rządowymi działającymi przeciwko gazowi łupko-

zwróciłem uwagę, iż „w czasach, gdy szeroko po-

wemu, w celu utrzymania europejskiej zależno-

jęta ekologia ma nie tylko wymiar środowiskowy,

ści od importowanego rosyjskiego gazu.

ale jest realnym narzędziem budowy przewag

Wielki sprzeciw wobec wydobycia gazu ziem-

konkurencyjnych w stosunkach ekonomicznych

nego w Europie sprawił, że gaz z Rosji stał się

i międzynarodowych, ekoterroryzm w szczegól-

atrakcyjny, a konsekwentnie prowadzona przez

nych przypadkach może ewoluować z wymiaru

nią polityka sprawiła, iż kontynent europejski

ideowego w kierunku działań inspirowanych.”

pokrywa obecnie około 40 proc. swojego zapo-

Mogło się wydawać, że to słowa przesadne, rzu-

trzebowania na gaz ziemny dostawami z Rosji.

cone na wyrost. Jednak doświadczenie ostatnich

W szczególny sposób od energii z Rosji uzależniły

miesięcy związane z agresją Rosji na Ukrainę

się Niemcy, wycofując się z energetyku jądrowej

oraz bezpieczeństwem energetycznym Europy

oraz budując dziesiątki nowych elektrowni ga-

każą się zastanowić, czy aby na pewno.

zowych. W tym szaleństwie, była, wszakże, jak

Oto w ostatnich dniach marca 2022 niemiecki

się wydaje metoda, bo też ów dostarczany ze

dziennik „Die Welt” opublikował artykuł, pokazu-

wschodu surowiec, miał być kolejnym źródłem

jący tło zdarzeń, które na przestrzeni ostatniej

przewagi konkurencyjnej Niemiec.

dekady pozwoliły uzależnić Europę od rosyjskiej

Finalnie, jak konstatują niemieccy dzien-

ropy i gazu. Jak piszą dziennikarze „Rosyjski rząd

nikarze, walka z wydobyciem gazu ziemnego

przekazał 82 miliony euro europejskim stowarzy-

w Europie i USA nie posłużyła ostatecznie ochro-

szeniom ochrony klimatu, których celem jest za-

nie klimatu. Gaz ziemny jest nadal spalany, tyle

pobieganie produkcji gazu ziemnego w Europie”.

że pochodzi z Rosji.

Sytuacja miała dotyczyć zablokowania wydoby-

Na marginesie tych rozważań warto też

cia gazu łupkowego, o którym jeszcze kilkana-

zwrócić uwagę, iż stawiając sobie ambitne cele

ście lat temu głośno było również w Polsce.

w zakresie polityki klimatycznej państwa Unii

Gaz ów miał być wydobywany przy użyciu

Europejskiej pozostają uzależnione nie tylko od

technologii szczelinowania hydraulicznego, ale

rosyjskich surowców energetycznych, ale rów-

zainteresowane tym koncerny energetyczne wy-

nież od dostaw materiałów niezbędnych do ich

cofały się ze swoich planów pod wpływem dzia-

realizacji. Rosja pokrywa niemal połowę świa-

łań organizacji ekologicznych. Doświadczenia

towego zapotrzebowania na pallad, który jest

z pozyskiwaniem gazu łupkowego tą metodą

kluczowy dla produkcji urządzeń kontrolujących

w Stanach Zjednoczonych miały według nich

zanieczyszczenia w samochodach. Od impor-

skutkować szkodami dla ludzi i środowiska.

tu rosyjskiej platyny, tytanu i wanadu uzależ-

W efekcie kolejne europejskie kraje wprowadziły

niony jest w dużej mierze rozwój europejskich

czasowy lub stały zakaz stosowania szczelino-

technologii ogniw paliwowych oraz technologii

wania. Jak pisze „Die Welt”: „Interesy zachod-

wodorowych. Podobnie sytuacja wygląda z za-

nich obrońców klimatu i rosyjskiego dyktatora

opatrzeniem w nikiel wykorzystywany w produk-

Władimira Putina były zbieżne, choć ich motywa-

cji akumulatorów do pojazdów elektrycznych,

cje była odmienna”.

którego Rosja, pod względem wydobycia, jest

W kontekście tych wydarzeń przypomina się

trzecim producentem na świecie. Jak widać zbyt

wypowiedź Andersa Fogh Rasmussena, byłego

dużym uzależnieniem Europy od importu surow-

premiera Danii i ówczesnego sekretarza general-

ców o znaczeniu strategicznym, o którym już

nego NATO , który w czerwcu 2014r. zaledwie

w 2008r. ostrzegała Komisja Europejska, może

kilka miesięcy po aneksji przez Rosję Półwyspu

sprawić, iż nie poradzi sobie ona z deklarowa-

Krymskiego poinformował, iż Rosja w ramach

ną głęboką transformacją w kierunku gospodarki

operacji informacyjnych i dezinformacyjnych,

przyjaznej środowisku.

EKOGADKA NR 19 - LATO 2022

56

Ekologia
z polityką w tle

Walka z wydobyciem gazu ziemnego w Europie
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PRZESZKODA

C

zasami

piosenki

wracają do słucha-

czy jako niespodzianie aktual-

Przyjaciel poety, Jacek Kleyff

ny komentarz do rzeczywisto-

wspominał, iż goście z zachodu

ści. Piszę te słowa 23 kwietnia

naiwnie acz szczerze zachwy-

2022r., piszę 59 dnia walki

cali się równym podziałem dóbr

Ukrainy z rosyjską agresją po

w Związku Radzieckim i osobą

lekturze listu niemieckich in-

Leonida Breżniewa. Kelus, któ-

telektualistów

opublikowane-

go w „Berliner Zeitung”. Listu,
w którym zwracają się do kanclerza Olafa Scholza by zachęcił
w imię obrony pokoju… Ukrainę
do poddania. „Wzywamy rząd
Niemiec oraz państwa UE i NATO
do zaprzestania dostarczania
broni wojskom ukraińskim i zachęcania rządu w Kijowie do
zakończenia oporu militarnego”
piszą z kuriozalnie udawaną
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Oczywiście
Sołżenicyn
I w rozmowie
przerwa...
- Willy mówi
- że dla niego
To zgniła konserwa”

FOTO: Papierosy Biełomory. Wikipedia.
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empatią „Ceną długotrwałego

w Warszawie” rzekł przed fran-

oporu militarnego, niezależnie

cuskim parlamentem 16 wrze-

od możliwego sukcesu, będzie

śnia 1831r. ów minister spraw

więcej zniszczonych miast i wsi

zagranicznych Francji referując

oraz więcej ofiar wśród ludno-

wieści o zdobyciu stolicy przez

ści ukraińskiej.” Chcą „dominu-

Rosjan

jącą logikę wojny” zastępować

Listopadowego. Człowiek, któ-

„odważną logiką pokoju”, two-

remu dwadzieścia cztery lata

rząc z Rosją „nową europejską

wcześniej, jeszcze w napoleoń-

i światową architekturę poko-

skich szeregach, Polacy urato-

ju”. Zda się, że niczym Horacy

wali skórę podczas krwawej bi-

Sebastiani nie mogą doczekać

twy z Moskalami pod Tarutino.

podczas

Powstania

się chwili, w której mogli by

Czytam ów list a w uszach

z ulga westchnąć „porządek

słyszę piosenkę Jana Krzysztofa

panuje w Kijowie”. Zda się, że

Kelusa

„Papierosy

w ich perspektywie na prze-

kanał”.

Piosenkę

szkodzie do pokoju stoi ofiara

1985

tej wojny, która odważyła się

w Warszawie dwóch Niemców

stawiać opór.

z partii „Zielonych” zafascyno-

„L’ordre regne a Varsovie”
czyli

„porządek

panuje

Biełomor-

zainspirowaną

wanych Sowietami.

z

roku
wizytą

„Tu scenariusz do
piosenki:
Więc poddasze
- z braku willi,
Moja żona, trochę
wódki
Dwóch lewaków:
Heinz i Willy
Ktoś ich tutaj przysłał
z listem
- Mogą zanocować I jak zwykle przy
kolacji
Ta sama rozmowa

ry miał już za sobą wydalenie
ze studiów, aresztowanie w ramach słynnej „sprawy taterników” czy pomoc represjonowanym w 1976 roku w Radomiu
(znacie ten fragment, czyste
dotkniecie poezji z jego „Szosy
E7” ? – „Czerwony Radom pamiętam siny, jak zbite pałką ludzkie plecy”) postanowił
w szczególny sposób uświadomić, tych których towarzysz
Lenin zwykł ponoć zwać mianem

„użytecznych

idiotów”.

ko zdobione rysunkiem kanału.

Tam zginęło tak
najmarniej
Pół miliona ludzi

„Zapal Willy
Biełomora
Mam ich cały karton
Może zechcesz
to pokazać
Kolegom lewakom?

Powiedz Willy - jako
Niemiec
Chyba byś się zrzygał
Płacąc za Auschwitze
z filtrem
Markę i feninga ”

Wyjął więc z kieszeni paczkę
sowieckich papierosów, kartonowe piaskowo-błękitne pudeł-

Ty Heinz też nic
nie rozumiesz
Na paczkę się patrzysz
W końcu mówisz: „bardzo tanie,
Tylko zwei und
zwanzig”
Tak, Heinz, Kanał
Białomorski
- nie ma co się łudzić -

Niewyobrażalne
lometrów

kanału

227
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SPOŚRÓD NUT WYSORTOWANE

ki-

łączącego

Morze Bałtyckie i Morze Białe.
Niewyobrażalne
metrów

2,5

sześciennych

miliona
gruzu

i 21 milionów metrów sześciennych ziemi wydartych z rozkazu
Stalina przez więźniów Gułagu
ręcznie przy pomocy drewnianych taczek. Niemiec podobno
spąsowiał i wyjechał. Czytając
takie listy jak ten z „Berliner
Zeitung” nie mam nadziei, że
cokolwiek zrozumiał.

Więźniowie przy budowie
Kanału, 1932r.
Wikipedia.
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O poszukiwaniu

Opowieść pięćdziesiąta szósta

FOTO: Adobe Stock.

horyzontu
prof.

wiatrów co zwykły się rozpędzać nad płaską taflą

Wiesławem Gruszeckim, szefem Katedry Biofizyki

złotych pól. A jednak ciało obce wyniesione wy-

na

Curie-Skłodowskiej

soko ponad ziemię. Bo tez te dzisiejsze symbole

w Lublinie, zadałem mu pytanie, czemu barwa

postępu pną się na 150, na 180 metrów w górę.

zielona niesie nam, a zwłaszcza naszym oczom

Daleko wyżej niżli górujące kiedyś nad okolicą

ukojenie. Odpowiedział, zastrzegając, że nie jest

wieże kościołów. Ich rozkołysane dzwony nie wi-

to poparte naukowymi dociekaniami, iż „człowiek

siały zwykle wyżej niźli 30 metrów nad ziemią.

kształtował się na drodze ewolucji w środowisku,

Nieistniejący już kościół farny pw. Św. Michała

pewnego. Wedle jednych znane były już VIII i IX

do macierzy, królowie polscy sprowadzali tam

które wcześniej zajęły organizmy fotosyntezu-

górujący przed laty nad Lublinem liczył sobie

stuleciu, inne przesuwają ów czas na wiek XII.

osadników z Niderlandów, biegłych w rolnictwie

jące, zielone z powodu zawartego w nich chlo-

tych metrów 65. Niewiele więcej niż śmigła dzi-

Jeszcze inni szukają źródeł wynalazku na Bliskim

i osuszaniu bagien. Żmudna to praca i wyma-

rofilu. Stąd jest to nasze środowisko naturalne

siejszych wiatraków.

Wschodzie i pokłosiu krzyżowych wypraw. Może,

gająca ciągłych wysiłków, stąd jak udało się

Paradoks ekologii. Czysta energia pozyskiwa-

to sprawa definicji, bo mówiąc o wiatraku, my-

ustalić, że w XVII wieku na Żuławach Gdańskich

Rozmawiając

jakiś

Uniwersytecie

czas

Marii

temu

z

i można powiedzieć, że nasz gatunek się w tej

na kosztem czystego krajobrazu, który w takim

ślimy o konstrukcji ze skrzydłami obracającymi

pracowały 54 wiatraki. Dwieście lat później na

Ukołysani zielenią. Piękna, niemal poetycka

samym stopniu jak klimat jest elementem na-

się na poziomo ustawionej osi. Tymczasem wła-

Żuławach Malborskich odnotowano 124 wiatra-

fraza, które pomaga tłumaczyć, czemu szukając

tury. Ba, tak jako on bywa chroniony. Rachunek

śnie w dalekiej Persji od VIII stulecia znane były

ków odwodniających i 35 przemiałowe. Kres wia-

wytchnienia wielu z nas ucieka z zabetonowa-

zysków i strat, którego ja obiektywnie wyważyć

wiatraki panemone o pionowej osi, wokół której

trakom położyło wynalezienie maszyny parowej.

nych, wybrukowanych miast. Ja sam, uchodzę

nie zdołam. Ja, który w tamtym miejscu, choć

obracały się rozpięte żagle. Nie ma wszakże żad-

Maszyny o napędzie parowym, spalinowym lub

szukając nie tylko zieleni. Stojąc wśród pól czy

wrośnięty więzami krwi, jestem w istocie, po-

nych dowodów, iż to właśnie one zainspirowały

elektrycznym były po prostu wydajniejsze i sku-

łąk, sięgając wzrokiem hen, daleko, gdzie nie-

dobnie jak te wiatraki, elementem obcym, bo już

Europejczyków.

teczniejsze, a przede wszystkim nie uzależnione

bo spotyka się z ciemną ścianą lasu, zaczynasz

tylko przyjezdnym. Dla mnie to skaza na pejza-

Kiedy zaczęto budować wiatraki na naszych

od kaprysów wiatru. Ów, gdy się natrudził miał

rozumieć… Rzecz w horyzoncie, o który wzrok

żu, dla ludzi stamtąd, jak czytam „okazały, roz-

ziemiach? Nie wiadomo. Opierając się na zacho-

przecież prawo odpocząć ku utrapieniu młynarzy.

wspierasz w naturalny sposób odzyskując rów-

poznawalny element gminy”. Staram się ich zro-

wanych dokumentach księcia Rugii Wisława dla

Troska ta bywa wszakże udziałem i współcze-

nowagę. Horyzont, który choć odległy nie jest

zumieć, a dzięki temu doświadczeniu choć trochę

klasztoru w Białym Buku z 1271r. oraz klasz-

snych farm wiatrowych. Koniec końców, wiatra-

kresem. Przeciwnie, bywa obietnicą, zagadką,

pojmuję, jakie wrażenia na Don Kichocie wywar-

toru cysterek ze Szczecina z 1289r. przyjmu-

ki poczęły znikać z polskiego krajobrazu. Kiedy

wyzwaniem. W mieście dostrzec go nie sposób.

ło owe trzydzieści czy czterdzieści wiatraków,

jemy, iż najwcześniej pojawiły się na Pomorzu

przychodziłem na świat było ich ponoć jeszcze

Biorę głęboki oddech, czuję, jak powietrze rzeźbi

w których dostrzegł „gromadzę niezmiernych ol-

Zachodnim, właśnie w XIII stuleciu. W starych

około 5,5 tysiąca. Dziś pozostało kilkaset, głów-

głębię w piersi. Z ostępów pamięci wraca refren

brzymów”. Choć trochę, bo sam dostrzegłem ich

księgach odnajdziemy tez informacje o pierw-

nie w skansenach.

piosenki Tomasza Szweda „Życie miast, życie

ledwie dwanaście.

zieleni ukołysał”.

zamiast”.
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szych młynach wietrznych stawianych u pro-

Dzisiejsze olbrzymy, których śmigła potrafią

Wracam do miasta, a w czasie jazdy szukam

gu XIV wieku w Wielkopolsce. Zapewne szybko

obracać się z prędkością ponad 200 km/h zdają

I tak jest, chciałbym napisać, za każdym

wzrokiem przodków owych stalowych kolosów.

zawędrowały też w inne rejony Polski, by za-

się być wszystkie do siebie podobne. Drzewiej na

razem. Chciałbym, ale nie mogę, bo kiedy tej

Urokliwych, malowniczych, o wiele mniejszych,

prząc siłę wiatru do mielenia zboża, ale również

rodzimych wzgórzach stawały różniące się mię-

wiosny wzrokiem omiotłem horyzont dojrzałem

bo wysokość zwykłego wiatraka nie przekraczała

do tłoczenia nasion słonecznika i lnu na oleje,

dzy sobą konstrukcją koźlaki, holendry i paltraki.

olbrzymy burzące jego harmonię, łamiące per-

20 metrów. Może one też, gdy pojawiły się w polu

międlenia konopi i gorczycy czy przecierania

Na Lubelszczyźnie najpopularniejsze były koźlaki.

spektywę. Dwanaście wiatraków. Białe giganty,

widzenia naszych przodków burzyły czyjeś po-

drewna.

Na Żuławach, w delcie Wisły poma-

Budowle drewniane, na rzucie prostokąta, o ścia-

odległe o kilka kilometrów, ale brutalnie tnące

czucie harmonii krajobrazu? Są podobno wyna-

gały wydzierać wodzie żyzne grunty, pracując

nie bocznej nieco dłuższej od frontowej o oko-

okoliczny krajobraz. Zmieniające go nieodwracal-

lazkiem średniowiecznym, dziełem europejskich

jako pompy. Rozpoczęli te prace władający tam

ło 1m, dwuspadowym dachu krytym gontem,

nie. Obietnica zielonej energii. Próba okiełznania

cieśli. Wertuję różne źródła i nie znajduję niczego

od XIII wieku Krzyżacy. Po powrocie tych ziem

z naczółkiem od strony skrzydeł. Wchodzono
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wać. Usuwano z jego otoczenia chrust czy krze-

cę, na której opiera się druga kondygnacja mły-

wy. Wierzono, że w ten sposób lepiej oddycha.

na wietrznego, czyli niebo, a także cała rucho-

Jak w przypadku budowy domu drzewa nie ści-

ma część wiatraka stanowiąca mikrokosmos.”

nano w piątki i podczas pełni księżyca, ale mię-

By chronić przestrzeń pracy ludzi w konstrukcji

dzy pełnią a nowiem. Istniało bowiem przeko-

młyna obecny był krzyż. Tworzył go m.in. sztem-

nanie, że księżyc napełnia pnie drzew wilgocią,

ber wraz z mącznicą, na której zapisywano różne

chcą więc pozyskać suche drewno, trzeba ścinać

sentencje religijne. Miały one przez swe boskie

drzewa właśnie wtedy, gdy księżyca ubywa.

odniesienie zabezpieczyć wiatrak, a jednocześnie

Tworzenie młyna trwało około dziewięciu
miesięcy i rozpoczynało się w momencie ścięcia
drewna do budowy, a kończyło w chwili założe-

Ze zbiorów NAC.
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kosmicznych. Tu sztember podtrzymuje mączni-

upraszać Boga o szczęście, powodzenie w pracy
i ziemskiej doli dla młynarza.
Bogatą symbolikę nadawano także śmigłom

nia śmigieł. Potem, od trzech miesięcy do roku

wiatraka, zwanym szmigami.

trwało wzajemnie oswajanie młynarza z wiatra-

pracował ustawiano je w położeniu (X) na kształt

Kiedy młyn nie

kiem. Pierwsze, próbne mielenie ziarna nazywa-

krzyża św. Andrzeja. Pozwalało to uniknąć

no chrztem młyna. Pierwszy uzyskany przemiał

np. niebezpieczeństw związanych ze wspinaniem

był rozsypywany na całej powierzchni młyńska,

się dzieci na skrzydła. Ułożenie szmig w znak

tzn. obszaru wyznaczonego przez dyszel służą-

krzyża greckiego (+), oznaczało natomiast „ża-

cy do obracania wiatrakiem. Wtedy też wiatrak

łobę młyna”, przekazując informację o śmierci

otrzymywał swoje imię.

młynarza. W czasie ostatniej drogi z kościoła na

doń od frontu przez schody umieszczone na ze-

popularność holendrów w Wielkopolsce miał

Zaskoczeniem dla wielu może być fakt, iż

cmentarz trumnę ze zmarłym wieziono przed

wnątrz. Nazywano je tak, ze względu na pod-

wpływ fakt popularyzacji przez niemieckich ko-

młynarz zwykł co dnia rozmawiać z wiatrakiem.

wiatrak, by ów wiedział, że stary młynarz od-

stawę, zwaną kozłem, posadowioną na czterech

lonistów. Stały się one dla większości mieszkań-

Jak opisuje prof. Jan Święch z Uniwersytetu

szedł i z nowym przyjdzie mu się układać.

głazach zagłębionych w ziemi przy końcach pod-

ców polski wsi symbolem germanizacji.

Jagiellońskiego, od lat zgłębiający temat wietrz-

Im więcej czytam o starych wiatrakach, tym

walin. Na krzyżakowej, zastrzałowej konstrukcji

Trzecim, najmłodszym typem wiatraka, był

nych młynów polegało to „na podchodzeniu

bardziej podług nich stalowe kolosy z farm wia-

kozła oparte było siodło, centralnie zaś biegła

paltrak. Jego drewniany, zwężający się ku górze

przez młynarza do wszystkich ważniejszych

trowych zdają mi się miałkie, karleją. I ten hory-

główna oś konstrukcji słup zwany sztembrem.

i upodabniający do koźlaka korpus, spoczywał na

urządzeń, dotykaniu ich lub poklepywaniu oraz

zont, wbrew pozorom, jakby kiedyś szerszy, nie

Wewnątrz wiatrak składał się z trzech kondygna-

drewnianej podłodze, w której, na obwodzie pod

wypowiadaniu odpowiednich formułek powital-

przysłonięty…

cji, wydzielonych przez poprzeczne belki zwane

spodem, znajdowały się metalowe kółeczka (rol-

nych. Następnie młynarz wychodził na zewnątrz

mącznicą i sztagą. Koźlak obracano na koźle pod

ki) ustawione na żelaznej szynie zamocowanej

wiatraka i obchodził go dookoła, przy każdej ze

wiatr używając do tego sosnowego drąga zwane-

w murowanym - w kształcie koła - fundamencie.

ścian wypowiadając te same słowa. Kiedy młyn

go ogonem. Na jego końcu znajdował się łańcuch

Po tej szynie, w razie potrzeby, obracano cały

był gotowy do pracy, młynarz wchodził na dru-

przyczepiony do kołowrotu. Bywało, że zamiast

wiatrak za pomocą dyszla.

gą kondygnację, stawał przed złożeniem kamieni

kołowrotu by obrócić wiatrak do pożądanej pozy-

Nie mniej ciekawe od konstrukcji były zwy-

młyńskich i odmawiał krótką modlitwę”.

Adam
Przystupa

czaje towarzyszące pracy wietrznych młynów.

Wspomniane tu już wcześniej trzy kondy-

Zgoła inaczej radzono sobie szukając wiatru

Wiatraka nie budowano. Wiatrak był „powoływa-

gnacje młyna miały swoje głębokie znaczenie

w przypadku wiatraków zwanych holendrem czy

ny” przez młynarza lub „przychodził” do młyna-

symboliczne. Biegnący przezeń sztember po-

Autor Felietonów, Dyrektor ds. Środowiska i Relacji

też olendrem. Miały one podstawę murowaną

rza. Pierwsza sytuacja miała miejsce wówczas,

strzegany jest przez antropologów jako drzewo

Zewnętrznych Kom-Eko, jest wnikliwym, pełnym hu-

z cegły lub kamienia, nieruchomą, budowaną

kiedy zapadała decyzja o budowie nowego młyna,

życia, pomost spinający trzy strefy odpowiada-

moru obserwatorem rzeczywistości.

na rzucie koła lub ośmioboku, zwężającą się ku

druga, kiedy kupowano już istniejący. Bardziej

jące trzem częściom kosmosu. Najniższy poziom

Kochający życie rodzinne, dużą i małą Ojczyznę,

górze, gdzie znajdowała się drewniana głowica

frapujący wydaje się rzecz jasna ten pierwszy

to piekło. Nie bez powodu wejście na pierwszą

Człowiek o ogromnej kulturze osobistej, miłośnik histo-

ze śmigłem pokryta stożkowym lub kopulastym

przypadek. Parametry techniczne nowego wia-

kondygnację zarówno koźlaka, jaki i paltraka

rii, dobrej literatury i muzyki Knopflera, zaangażowany

dachem. Ową głowicą obracano pod wiatr na

traka określał młynarz, ale materiał wybierał cie-

odbywa się po zewnętrznych schodach, z pomi-

w działania ekologiczne w Lublinie.

specjalnym kołowrocie, umieszczonym na naj-

śla. Oczywiście nie wszystkie drzewa nadawały

nięciem pierwszego poziomu. Jak zauważa Jerzy

wyższej kondygnacji. Nie była to jedyna różnica

się jako budulec przyszłej konstrukcji. I nie cho-

Adamczewski w publikacji „Antropologiczny wy-

w konstrukcji. W holendrach zastosowano m.in.

dzi tu tylko o gatunek, ale o przestrzeganie wielu

miar przestrzeni młyna”: „Pierwsza kondygna-

więcej felietonów

inne, lepsze rozwiązania dotyczące przenoszenia

niezrozumiałych dziś dla nas nakazów i zakazów.

cja wiatraka, stanowiąca drugą sferę Kosmosu

Adama Przystupy

napędu ze śmigła na kamienie młyńskie. Były

Do budowy nie używano drzewa porośnięte-

— Ziemię, jest poziomem, na którym przeby-

można przeczytać

to jednak wiatraki droższe w wykonaniu, co po-

go jemiołą, drzewa w które uderzył piorun, czy

wają ludzie. Jako centrum ma łączność z dwo-

na stronie

wodowało, iż ich ilość wzrastała bardzo powoli.

też padając kogoś przygniotło lub zabiło. Często

ma pozostałymi poziomami pozaziemskimi. Tu

www.kom-eko.pl

Warto też wspomnieć, że np. na ograniczoną

drzewo na wiatrak upatrywano zawczasu, by je

więc następuje przenikanie się wszystkich sfer

cji używano koni.
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jeszcze w okresie wzrostu doglądać i pielęgno-
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FOTO: Wiatrak z okolic Kazinierza Dolnegi i jego młynarz. 1938r.
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Drużyna Polski przed meczem z Brazylią na stadionie Meinau.
1938-06 - ze zbiorów NAC.
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brazylijskiej piłki, spośród podopiecznych trenera

w 1970r. rozegrano rozstrzygnięty rzutem mo-

Pimenta, najmocniej zapisało się dwóch zawod-

netą mecz między Górnikiem Zabrze a AS Roma

ników „niebieskich” – uważany przez niektórych

w półfinale Pucharu Zdobywców Pucharów.)

za najlepszego obrońcą Domingos Antônio da

W bramce 24-letni Edward Madejski, krakus bez

Guia, a przede wszystkim Leonidas da Silva.

przydziały klubowego, odbywający roczną ka-

Niezwykle szybki, ruchliwy a przede wszystkim

rencję po tym jak wstawił się za ukaranym przez

zwinny. Niedostatki wzrostu nadrabiał akroba-

zarząd Wisły kolegą, który w przededniu ligowe-

tyczną sprawnością. To jemu zawdzięczamy upo-

go spotkania bawił się do rana w jedynym z ta-

wszechnienie niezwykle efektownego zagrania –

necznych lokali. Przed Madejskim dwójka obroń-

uderzenia piłką z powietrza „przewrotką”. Wedle

ców, olimpijczyków z Berlina Antonii Gałecki

legendy, gdy je ku uciesze publiczności prezen-

z ŁKS po lewej i Władysław Szczepaniak z war-

tował, sędziowie nie mieli pewności, czy jest ono

szawskiej Polonii po prawej. Linię pomocy two-

zgodne z przepisami piłki nożnej. Leonidas grał

rzą Edward Dytko (Dąb Katowice), Edward Nyc

już na poprzednich mistrzostwach świata, gdzie

(Polonia W.) i Wilhelm Góra (Cracovia). Wreszcie

zdołał zdobyć jedną bramkę, ale to mundial we

linia ofensywna: prawe skrzydło - Ryszard Piec

Francji miał mu przynieść status gwiazdy i miano

(Naprzód Lipiny), prawy łącznik - Leonard Piątek

„Czarnego diamentu”.

(AKS Chorzów), środkowy napastnik - Fryderyk

Sypialnym na mistrzostwa.

Scherfke

(Warta

Poznań),

lewy

skrzydłowy

Do debiutu na mistrzostwach świata repre-

-Gerard Wodarz (Ruch), lewy łącznik - 21-letni

zentanci Polski przygotowywali się na zaledwie

Ernst Wilimowski (Ruch). Na ławce rezerwowych,

Jest w filmie „Vabank” scena, w której

wygrywają Niemcy. Mylą się, bo Brazylijczycy

sześciodniowym zgrupowaniu w Wągrowcu. Józef

bez nadziei na udział w spotkaniu, bowiem ów-

„Duńczyk” grany przez Witolda Pyrkosza żału-

swą sambę pięciokrotnie okrasili mistrzostwem

Kałuża podobnie jak jego brazylijski odpowiednik

czesny regulamin nie przewidywał zmian w cza-

je, iż nie dane mu było pojechać na mistrzostwa

świata. Ale wtedy, w 1938r. „Canarinhos”, byli

powołał nań 22 zawodników, wśród których naj-

sie gry, zasiedli: Walter Brom, Edmund Giemsa,

piłkarskie we Włoszech w 1934r. Kiedy Kwinto

zagadką.

silniejszą grupę stanowili piłkarze mistrza kraju

Jerzy Piec i Stanisław Baran. Ten pierwszy przej-

– Ruchu Wielkie Hajduki (dziś Ruch Chorzów).

dzie do historii piłkarskich mistrzostw świata jako

(w tej roli Jan Machulski) pociesza go, iż uczyni

Podczas

pierwszego

mundialu

w

1930r.

Brazylia nie wyszła z grupy eliminacyjnej zdy-

Do

Strasbourga

najmłodszy bramkarz – na mundialu liczył zaled-

to musiałbym czekać jeszcze ze czterdzieści lat”.

stansowana przez Jugosłowian. Cztery lata póź-

obok Kałuży oraz trenerów – Mariana Spoidy

wie 17 lat. Najmocniej wszakże w historii futbolu

Reżyser puszcza oko do widowni nawiązując do

niej odpadła już po pierwszym spotkaniu ulega-

i Tadeusza Forysia wsiadło wszakże tylko pięt-

zapisze się Wilimowski, warto więc nim zabrzmi

pamiętnego mundialu w 1974r. i epopei repre-

jąc w 1/8 finału Hiszpanom (1:3). Brazylijczycy

nastu zawodników: dwóch bramkarzy, trzech

pierwszy gwizdek poświęcić mu słów kilka.

zentacji Kazimierza Górskiego, ale też naszej nie-

dwukrotnie w 1919 i 1922 r. zwyciężali w mistrzo-

obrońców, czterech pomocników oraz sześciu

mal rytualnej niewiary w umiejętności rodzimych

stwach Copa America, ale od co najmniej deka-

napastników. Podróżowali wagonem sypialnym,

Andrzej Gowarzewski uznawał go za najlep-

piłkarzy. Tymczasem ledwie dwa lata później pol-

dy rywalizację na kontynencie zdominowały re-

a nie jak to było dotychczas w zwyczaju II klasą.

szego polskiego piłkarza w historii. Nie po-

scy piłkarze zajmą czwartą lokatę na Igrzyskach

prezentacje Urugwaju i Argentyny. Zrządzeniem

5 czerwca 1938r. jako pierwsi wyszli na Stade

równywał go do Kazimierza Deyny, Zbigniewa

Olimpijskich w Berlinie. W roku 1938, a więc po

losu na tych mistrzostwach Brazylia, wobec nie-

de la Meinau Polacy. (Stadion, który w przyszło-

Bońka, Włodzimierza Lubańskiego czy Roberta

czterech a nie czterdziestu latach (po wygranym

obecności odwiecznych rywali, samotnie broniła

ści zajmie bardzo ważne, acz nieco zapomniane

Lewandowskiego. Wielkość Wilimowskiego mie-

dwumeczu eliminacyjnym z Jugosławią), pojadą

honoru Ameryki Południowej. Od grudnia 1936r.

rzył w odniesieniu do współczesnych mu gwiazd

na mistrzostwa świata do Francji.

prowadził ją Adhemar Pimenta. 42-latek jako

futbolu. Osąd dla jednych kontrowersyjny, dla

pierwszy od wielu lat trener miał szansę zgroma-

innych nęcący, ale zda się, choć opieramy się
na ustnych i pisemnych przekazach sprzed lat,

wówczas

dzić na boisku wszystkich najlepszych piłkarzy.

systemem pucharowym. Polsce, jako rywala

Wcześniej uniemożliwiały to targające Brazylią

los przydzielił reprezentację Brazylii. Dla kibica

polityczne rebelie i przewroty. Dobrym progno-

piłki nożnej Brazylia to synonim kunsztu, zwin-

stykiem na przyszłość było II miejsce zdobyte

ności, gracji i bajecznej techniki. Ciesząca oczy,

w 1937r. na turnieju Copa America w Argentynie.

zachwycająca, choć nie zawsze skuteczna pił-

Przygotowując się do trudów mundialu Pimenta

karska samba. Niektórzy miłośnicy bon motów

postanowił wyselekcjonować dwie pełnie drużyny,

zwykli mawiać, że piłkę nożną co prawda wy-

zróżnicowane pod kątem różnych przeciwników.

myślili Anglicy, ale udoskonalili ją Brazylijczycy.

W założeniu skład zwany „niebieskim” repre-

Inni wszakże powtarzają za Anglikiem Gary

zentował bardziej siłowy styl gry. Finezją i zwin-

Linekerem, iż piłka nożna to taka gra, w której

nością miał zaskakiwać zespół „biały”. O dziwo

22 mężczyzn biega za piłką, a na końcu i tak

największe gwiazdy „Canarinhos” nie kryły się

Mistrzostwa

świata

rozgrywano

W drodze na mecz - ze zbiorów NAC.

to, gdy grać tam będą Polacy, odpowiada: „Ooo,

Na naszej drodze Brazylia.
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miejsce w historii polskiego futbolu – tu tam

pociągu

zmierzającego

do

Nieżyjący

już

kronikarz
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JEDYNY TAKI MECZ

w zespole mającym czarować techniką. W historii

rodzimej

piłki

nieodległy od prawdy. Umiejętnościami piłkarskim przewyższał na boisku wszystkich w Polsce.
Potrafił przedryblować kilku obrońców, minąć interweniującego bramkarza, po czym stanąć z piłką na przed linią bramkową czekając na przeciwników, dając im złudną nadzieją… a potem
posyłając im uśmiech skierować piłkę do siatki
piętą. Zachowanie znane raczej z dziecięcych
niż ligowych boisk, ale Wilimowski po treningach
w klubie zwykł wędrować z piłką na kopalniane hałdy, gdzie stawał sam naprzeciwko drużyn
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Kapitan reprezentacji Polski Władysław Szczepaniak (z prawej) wita się
z kapitanem reprezentacji Brazylii przed meczem. 1938-06 - ze zbiorów NAC.
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celnie i za chwile ze swym szelmowskim uśmie-

odzyskał prowadzenie dla „Canarinhos”. W 44

chem ucieka przed kolegami, którzy biegną po-

min. Wilhelm Góra nie upilnował José Perácio,

gratulować mu kolejnego gola.

który strzałem głową podwyższył na 3:1.
Z takim wynikiem obie drużyny zeszły na

Remis oznacza konieczność rozegrania dogrywki. Deszcz wciąż pada, ale nikt nie opusz-

radioodbior-

cza trybun. Rzuconą przez Wilimowskiego, który

nikach i kilkutysięczna polonia na stadionie

zdążył już zdobyć trzy bramki, rękawicę podej-

w Strasbourgu musiała czuć się rozczarowana.

muje Leonidas. Dwukrotnie w 93 i 104 min.

Pomstowano na słabszą grę formacji ofensyw-

trafia do bramki Polaków. Ten drugi gol szcze-

nych. Raz, to z uwagi na brak spodziewanej sku-

gólnie boli, bo pada po ewidentnym błędzie

teczności (przed mistrzostwami Polacy rozbudzili

Szczepaniaka, który na rozmokłym boisku wzna-

apetyty pokonując 6:0 Irlandię), dwa – na zbyt

wiając grę od bramki podał piłkę wprost pod nogi

słabe wsparcie przez nich obrońców. Byliśmy

asa „Canarinhos”. Na dwie minuty przed końcem

wolniejsi od rywali, nie potrafiliśmy utrzymać pił-

dogrywki Wilimowski jeszcze raz ośmiesza obro-

ki w środkowej strefie boiska. Tymczasem nad

nę Brazylijczyków. 5:6. (Te cztery bramki w jed-

stadionem otwiera się niebo. W padającym desz-

nym spotkaniu pozostawały rekordem mundialu

czu akcje Polaków nagle zaczynają się zazębiać.

do 1986r.) Na wyrównanie zabrakło czasu.

przerwę.

Kibice,

w

kraju

przy

Na mokrym, ciężkim boisku nie mogą odnaleźć

Wojenny epilog.

się ich rywale. Zmuszeni są zmieniać buty, co po

Wygrana z Polską była dla Brazylii pierw-

latach urośnie do fałszywej legendy, wedle któ-

szym krokiem na drodze po pierwszy, brązowy

rej, Leonidas miał grać w tym meczu boso, czy

medal mistrzostw świata. Leonidas sięgnął po

też strzelić w ten sposób jedną z bramek.

tytuł król strzelców. Kiedy wracał do domu był
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de Miranda podał do Romeu Pellicciariego a ten

W 53 min. Wilimowski dostaje ze skrzydła piłkę od Scherfkego, ucieka Domingosowi
i efektownie, ze spokojem, zewnętrzną częścią
stopy przerzuca piłkę nad próbującym interwe-
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złożonych z 13-14 latków. By nie zrobić dzie-

Taki mecz zdarza się raz.

niować bramkarzem. Sześć minut później „Ezi”

ciakom krzywdy ćwiczył w ten sposób drybling

Od początku spotkania zarysowała się wyraź-

jeszcze raz swym dryblingiem ośmiesza defen-

i umiejętność nietypowego, technicznego strzału

na przewaga „Canarinhos”. Zaskoczeni Polacy

sywę Brazylijczyków i doprowadza do remisu.

na bramkę. Z czasem okazało się, że to co było

mają kłopoty z konstruowaniem akcji. W 18 mi-

Francuska publiczność, która jeszcze przed go-

skuteczne w grze z „bajtlami” przynosi sukces

nucie po wybiciu piłki przez naszych zawodników,

dziną niewiele spodziewała się po tym spotkaniu,

w dorosłej piłce. Był piłkarzem, który wyprzedza-

przed środkową linią boiska przejmuje ją jeden

nagradza go burzą oklasków. Mecz toczy się da-

jąc swój czas potrafił sam rozstrzygać losy spo-

z Brazylijczyków. Podaje na praw skrzydło. Piłka

lej. W 71 min. Perácio decyduje się na uderzenie

tkań. Kibicując dziś strzeleckim popisom Roberta

wędruje jak po sznurku w poprzek boiska przed

z dystansu. Broniący, jak miał w zwyczaju, bez

Lewandowskiego zapominamy o osiągnięciach

linią pola karnego. Prostopadła piłka wrzucona

rękawic Madejski interweniuje, ale ciężka, na-

„Eziego”. W 1939 roku podczas meczu Ruchu

między naszych obrońców trafia do ustawionego

siąknięta wodą piłka przełamuje mu palce, ude-

z Union-Touring Łódź (12:1) strzelił 10 bramek,

na jedenastym metrze Leonidasa. Ten ma przed

rza w poprzeczkę bramki, po czym pechowo spa-

co do dziś pozostaje niepobitym rekordem pol-

sobą tylko polskiego bramkarza, przekłada piłkę

da mu „za kołnierz” i ląduje w siatce. A więc 4:3

skiej ekstraklasy. Kilka tygodni wcześniej w me-

na lewa nogę i uderza nie do obrony w „okienko”

dla Brazylijczyków, którzy są coraz bliżsi awan-

czu z Cracovią w trzy minuty ustrzelił najszyb-

bramki Madejskiego.

su do ćwierćfinału mistrzostw. Biało-czerwoni

szego „hat tricka”. Trzykrotnie sięgał Wilimowski

Przewaga Brazylijczyków nie maleje, ale pięć

próbują po raz kolejny wyrównać, ale nie mają

po tytuł króla strzelców krajowych rozgrywek,

minut później Polacy wyrównują. W pole karne

szczęścia – po strzale Wilimowskiego piłka ude-

cztery razy zdobył z Ruchem mistrzostwo Polski.

rywali wbiega Wilimowski, ogrywa trzech obroń-

rza w słupek a Piec z kilku metrów nie trafia do

W barwach klubu „niebieskich” rozegrał 86 spo-

ców a kiedy mija bramkarza, ten łapie go w pół

pustej bramki. Do końca spotkania pozostają już

tkań ligowych strzelając 117 bramek. Sceptycy

i powala na murawę. Sędzia dyktuje rzut kar-

tylko minuty. Cztery… Trzy… Brazylijczycy opóź-

rzekną, że to ledwie osiągnięcia na krajowym

ny. Do piłki podchodzi Fryderyk Scherfke i pre-

niają grę patrząc błagalnie na wskazówki boisko-

poletku. Choć od 1934r. Wilimowski pojawiał

cyzyjnie kieruje ją tuż przy słupku do bramki.

wego zegara. Ostatnie dwie minuty. Wreszcie na

się w reprezentacji Polski, prawdziwą weryfika-

To pierwszy, historyczny gol Polaków w mistrzo-

przebój decyduje się Piątek. Mija dwóch rywa-

cję jego talentu miały przynieść rozgrywane we

stwach świata. Mecz przebiega pod dyktan-

li, strzela. Odbitą piłkę dopada Scherfkę. Zbyt

Francji mistrzostwa świata.

do Brazylijczyków. W 25 min. przez naszą linię

lekko uderzona piłka jeszcze raz wraca w pole,

Leonidas da Silva, Władysław Szczepaniak,

obrony przedarł się lewym skrzydłem Hércules

tym razem pod nogi Wilimowskiego. Ten strzela

Edward Madejski. Ze zbiorów NAC.
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Firma cukiernicza Lacta wprowadziła na rynek

z zakazanymi przez Niemców konspiracyjnymi

tabliczkę czekolady o nazwie „Diamante Negro”.

rozgrywkami piłkarskim. W czasie okupacji prze-

Sprawdzałem, owa czekolada po dziś dzień jest

szedł przez więzienie gestapo, po wojnie stracił

dostępna w sprzedaży, choć przy szaleństwie

zdrowie w więzieniu UB. W nielegalnych roz-

politycznej poprawności może stracić swą histo-

grywkach w czasie wojny grał również kapitan

ryczną nazwę.

reprezentacji Władysław Szczepaniak. Po woj-

Mecz z Polską i trzy bramki Leonidasa za-

nie w 1946r. świętował jako gracz warszawskiej

początkował brazylijskie szaleństwo na punkcie

Polonii, pierwszy powojenny tytuł mistrza Polski.

futbolu. Odmienił też brazylijską piłkę, która

Antonii Gałecki walczył w kampanii wrześnio-

u swego zarania traktowana była jako sport bia-

wej. Internowany na Węgrzech, zbiegł na Bliski

łych imigrantów i przez lata podlegała zasadom

Wschód, bił się pod Tobrukiem i Monte Cassino.

segregacji rasowej. Do początku lat dwudzie-

W szeregach II Korpusu walczył też Wilhelm

stych ubiegłego wieku biali i kolorowi grali osob-

Góra, dezerter z Wehrmachtu. Urodzony na

no. Kiedy w 1914r. w reprezentacji debiutował

Śląsku, wciągnięty na volkslistę dzielił los piłka-

Arthur Friedenreich, syn niemieckiego osadnika

rzy Ruchu czy Dębu Katowice. Ewald Dytko zde-

z okolic San Paolo i Brazylijki, której przodkowie

zerterował w Grecji, Gerard Wodarz we Francji.

byli niewolnikami, nakazano mu nacierać twarz

Obaj nim poszli na front grali w niemieckich klu-

mąką ryżową by wybielić śniadą cerę. Leonidas

bach rywalizując o mistrzostwo Górnego Śląska.

i Domingos, którzy poprowadzili „Canarinhos” do

częścią

wojennego

epi-

zwycięstwa, w owym szalonym meczu z Polską,

logu meczu ze Strasbourga są losy Ernesta

byli pierwszymi piłkarzami o ciemnym kolorze

Wilimowskiego. W 1940r. wyjechał w głąb III

skóry, jacy zagrali na mistrzostwach w reprezen-

Rzeszy. By uniknąć służby na froncie został po-

tacji Brazylii.

licjantem. Grał w barwach niemieckich klubów,

ADAM PRZYSTUPA

Niespełna piętnaście miesięcy później Niemcy

ale też w reprezentacji III Rzeszy. Znów zadzi-

zaatakowały Polskę. Światowy konflikt ominął

wiał skutecznością – w 8 meczach strzelił 13 bra-

Amerykę Płd. Brazylijskim piłkarzom dane było

mek. Występy ze swastyką na piersi okazały się

w chwale doczekać spokojnej starości. Jedynie

mieć wymiar bardziej symboliczny, ważyć wię-

strzelec dwóch bramek ze Strasbourga José

cej, niż służba jego kolegów z boiska w mundu-

Perácio doświadczył frontowych zmagań jako

rach Wehrmachtu. Były wielkim rozczarowaniem,

ochotnik Brazylijskich Sił Ekspedycyjnych wspie-

zagadką. Czym się kierował? Może rzeczywiście

rających aliantów na froncie włoskim. Okrutniej

chciał tylko grać w piłkę? Mylą się jednak ci, któ-

historia obeszła się z naszymi rodakami. Jeszcze

rzy w prosty sposób przyrównują jego sytuację do

Na zatłoczony rynek patrzę z góry

na pięć przed wybuchem wojny 27 sierpnia 1939r.

dzisiejszych decyzje piłkarzy wybierających kraj,

Po linie lekko stąpam bawiąc dziatwę

reprezentacja Polski w Warszawie pokonała wi-

który chcieli by reprezentować. W czasie wojny,

U stóp mych gród świętuje „Noc kultury”

cemistrzów świata Węgrów 4:2. Przegrywaliśmy

wojny totalnej, wybory mają swoje znaczenie,

Rzec można, że jej zmierzch już stał się faktem?

już 0:2, ale wtedy losy meczu, ponownie wziął

skłaniają do ocen. Wielu uznało go za zdrajcę.

w swoje ręce Wilimowski. Strzelił trzy bramki,

Po wojnie na dziesięciolecia wymazano go z pa-

Ktoś krzyknie, że szaleniec, wspomnę przeto

czwartą dołożył Leonard Piątek. Ta drużyna mia-

mięci. Pozostał w Niemczech, gdzie również nie

Iż Stwórca tchnąc talentu okruszyny

ła potencjał i dziś możemy tylko gdybać, co mo-

eksponowano jego dokonań, choć te strzeleckie

Fantazji linię darował poetom

gła osiągną na mundialu w 1942 roku, o którego

ma najlepsze w historii tamtejszej reprezentacji.

Takim jak ja zaś dał fantazję liny

organizację ubiegali się Niemcy i Brazylijczycy.

Postać tragiczna. Z zainteresowaniem czekam

Może los dałby nam szansę rewanżu?

na z dawna zapowiadaną książkę ś.p. Andrzeja

Ktoś w dole do oklasków składa dłonie

Gowarzewskiego, który miał okazję rozmawiać

Na waszym tle niewiele trud mój znaczy

Niemcom

z Wilimowskim. Jeśli się ukarze, może pozwoli

Dajecie wzór zręczności, gdzież mi do niej

przyjęcia funkcji sportfürhera w Generalnym

więcej zrozumieć. Może też odkryje jakieś nowe

Przed sobą chcąc wybory swe tłumaczyć

Gubernatorstwie. Zmarł w 1944 na zapalenie

szczegóły tego zapomnianego meczu, jednego

opon mózgowych. Trener Marian Spoida brał

z najbardziej porywających w historii piłkarskich

udział w kampanii wrześniowe a zginął w 1940

mundiali.

Wojna zniweczyła wszystkie plany. Kapitan
związkowy
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Najsmutniejszą

FOTO: Redakcja.
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sportowo łącząc działalność konspiracyjną w AK
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najbardziej znanym człowiekiem w swoim kraju.

Józef

Kałuża

odmówił

roku zamordowany przez Sowietów w Katyniu.
Bramkarz Edward Madejski pozostał czynny

Linoskoczek

20 czerwca – 8 września 2015r.
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zadzwoniłem na jej numer”

czasowość, rozczarowania myli tropy, uwalnia od

Porzucony facet zaklina rzeczywistość. Trawi

odpowiedzialności. Wreszcie, czy to z własnych

go tęsknota, ale wciąż gra. Najbardziej przed sa-

przemyśleń, czy też czyichś podpowiedzi decy-

mym sobą. Do końca swoje uczucia przypisuje

duje się na krok niezwykły. W 2014r. postanawia

innym („jeśli jest szczęśliwa, myśląc, że nadal

nagrać płytę zatytułowaną „Family” z zespołem

jej potrzebuję, niech ta głupia myśl przyniesie

złożonym z członków własnej rodziny.

jej radość”). Na pełnej countrowych standardów

Cóż w tym szczególnego? By zrozumieć

płycie „Upfront & Down Low” z 2007r. Thompson

okoliczności i cel tego przedsięwzięcia musi-

umieścił tylko jedną swoją autorską piosen-

my niedyskretnie zagłębić się sekrety rodzi-

kę „Down Low”. Słuchając tej zwolna płynącej

ny Thompsonów. Urodzony w 19 lutego 1976r.

ballady ma się wrażenie, że to ciąg dalszy. Że

Teddy to syn Richarda i Lindy, głównych muzycz-

ów, trzydziestoletni wówczas mężczyzna, przej-

nych postaci angielskiej sceny folkowej. Richard,

Kiedy pierwszy raz oglądałem fragmenty zre-

rzał się w na pozór prostych tekstach starych

do dziś wymieniany wśród dwudziestu najlep-

alizowanego przez BBC programu „Transatlantic

mistrzów, by wyznać „Nie mów wszystkim, że

szych gitarzystów globu w 1967r. założył pierw-

Sessions” pomyślałem – szkoda. Szkoda, że nasi

wiesz, iż kochałem cię bardziej niż to okazywa-

szą brytyjską grupę folkową Fairport Convention.

rodzimi telewizyjni nadawcy szczędzą nam ta-

łem. Jestem tylko mężczyzną a moja duma sta-

Poznawszy Lindę w 1971r. odszedł z zespołu.

kich produkcji. Oto w scenerii starego domostwa

wia żądania, które zawsze prowadzą mnie tylko

W duecie wydali sześć płyt, z których ostatnia

do swych instrumentów zasiada grupa muzy-

do smutku.”

„Shoot Out the Lights” z 1982r. została uznana

Męska duma to wszakże nazbyt proste wy-

ków by darzyć nas wysmakowanym akustycz-

przez magazyn Rolling Stone za jeden z 10 naj-

tłumaczenie

Teddy

lepszych albumów dekady. Chwilę później, gdy

lęgnąć w mitycznym dorzeczu Tyne i Missisipi,

Thomposon zdaje się to rozumieć a piosenki

Teddy miał siedem lat, jego ojciec porzucił rodzi-

w splocie wiatrów znad celtyckich wrzosowisk

o miłości, zwłaszcza te smutne, zdają się szukać

nę i wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Linda

i Appalachów. Sięgają tedy swych korzeni, tak

go same. W „Gotta Have Someone” z wydanej

wraz z trójka dzieci pozostała w Londynie. Teddy

w 2011r. płyty „Bella” mierzy się z obsesyjną

nieśmiały, wrażliwy chłopak wyrastał bez ojca.

FOTO: MBC PR, Gary Waldman.

nym graniem. Melodie, które krzeszą zwykły się

za sprawą powitych dźwięków, jak i formy przywodzącej na myśl zapomniane już dziś domowe
muzykowanie. Czynią to w sposób bezpretensjonalny, naturalny, jakże różny od naszych gwiazdek estrady, które nazbyt często mierząc się
z tradycyjnym repertuarem obnażają swój brak
erudycji i uciekają w pastisz.
Wedle przyjętej zasady podczas tych transatlantyckich sesji muzykujących domowników
(w zacnym tym gronie jest m.in. bluegrassowy
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pytanie o jałowość podejmowanych prób, tym-

uczuciowych

perypetii.

potrzebą panowania nad własnymi emocjami,

Jestem szczęściarzem, bo mój tato zawsze

potrzebą, która nie pozwala na spontaniczność,

był i wciąć jest obok mnie. Jestem szczęściarzem

wygasza

samokontrolą

i mogę się tylko domyślać czego doświadczył syn

wychładza we mnie wszystko”), nie pozwa-

folkowego gwiazdora. By znaleźć odpowiedź na

la budować właściwych relacji z innymi ludźmi

proste pytanie „dlaczego?” obsesyjnie począł

(„Naprawdę, myślałem, że mogę być sam, ale

przesłuchiwać stworzone przez ojca piosenki.

teraz zastanawiam się kogo próbuję oszukać”.).

Czul, że muzyka jest językiem, która może po-

Innym razem na przeszkodzie staje brak odwa-

móc mu zrozumieć. Zaczął układać swoje akor-

gi przed zobowiązaniem, przed konsekwencją

dy. Gdy skończył 18 lat założył swój pierwszy ze-

(„Moja

tęsknota

za
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Chłopiec
bez uśmiechu

Tylko dlatego, że dzisiaj przez pomyłkę

gitarzysta Jerry Douglas, szkocki skrzypek Aly

swą melodią i kazała szukać kolejnych. Szybko

wyboru, czego echo słychać w „The One I Can’t

spół. Opuścił Londyn, ruszył do Los Angeles. Gdy

Bain czy angielski wirtuoz wszelkich fletni Michael

odnalazłem następną kompozycję Thompsona

Have” z tej samej dopieszczonej brzmieniowo

w 2000r. nagrywał swoja pierwszą płytę poprosił

McGoldrick) pojawiają się goście. Mistrzowie

nagraną w domu nad brzegiem szkockiego jezio-

płyty („Chcę tego czego, nie mogę dostać. Mając

ojca by zagrał na gitarze w piosence „Days in

w swym fachu, uprawiający swe poletka z dala

ra Loch Lamond – rozmarzoną balladę „Delilah”

wybór między dwoma propozycjami, prawdopo-

the Park”. Utworze szczególnym, bo tylko takie

od list przebojów a jednak zasłyszani, gdzieś

oraz stary szlagier muzyki country „She Thinks

dobnie wybiorę trzecią opcję”). To diagnoza, któ-

wyśpiewuje się na finał debiutanckiego albumu.

w mych muzycznych poszukiwaniach jak Tim

I Still Care”. To kolejna korzyść z moich muzycz-

ra powraca. Teddy śpiewał już o tym w piosence

Dni w parku, dni wyczekane, dni obiecane, dni

O’Brien, Donal Lunny, Mary Chapin Carpenter,

nych poszukiwań. Odnajduję nie tylko intrygu-

„Where To Go From Here” na wcześniejszym al-

rozpisane na rozprawie rozwodowej („Założę się,

Béla Fleck, Alison Krauss czy Mark O’Connor,

jących wykonawców, których trudno usłyszeć

bumie „A Piece Of What You Need” („Bezpieczne

że myślisz, iż to już koniec - nieszczęście minęło.

ale też głosy zupełnie nieznane, odkrywane raz

na falach eteru, ale odkrywam też niezasłużenie

kłamstwa. Nigdy nie przegrywam, ale też nigdy

Odwróć się i obiecuj dni w parku”). Niezabliźniona

pierwszy. Wśród tych ostatnich Teddy Thompson.

zapomniane piosenki. Niezasłużenie, bo nawet

nie wygrywam. Czekam na krawędzi życia”). Ten

rana dorosłego dziecka. Czas okazał się marnym
lekarzem.

Po prostu chłopak z gitarą. Ubrany w dżinsy

jeśli, spośród tysięcy piosenek o miłości „She

stan nazywa chorobą miłości. To chroniczne po-

i zwykły podkoszulek, jakby nie do końca rozu-

Thinks I Still Care” nie wyróżnia się najbardziej

czucie braku, niespełnienia, oczekiwanie na nie-

Kilkanaście lat później znalazłszy się na ko-

miał, o co biega w muzycznym biznesie. A może

oryginalną melodyką, w warstwie tekstowej za-

określone, niezdefiniowane. Pogoń za ideałem,

lejnym życiowym zakręcie postanowił zwrócić

właśnie pojmuje, że piosenka winna bronić

skakuje wnikliwością obserwacji.

która nie pozwala dostrzec przeznaczenia. Zrazu

się ku rodzinie. „Wymyśliłem ten projekt, aby

się sama. Zwłaszcza dobra piosenka, taka jak

„Myśli, że nadal mi zależy

Teddy nazywa to chorobą przypisaną mu z uro-

wszystkich

„Don’t Know What I Was Thinking”. To rzecz ja-

Tylko dlatego, że zapytałem o nią koleżankę

dzenia. Efektowna, poetycka fraza, która miast

łem wyleczyć moje niektóre rany” opowiadał.

sna kwestia gustu, ale mnie z miejsca uwiodła

Tylko dlatego, że gdzieś wymówiłem jej imię

przybliżyć do odpowiedzi na powtarzające się

Na albumie „Family” znalazło się miejsce na

zjednoczyć.

Naprawdę

próbowa-
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PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA
BEATA GROEN
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bliskim sercu młodszego Thompsona. „Jestem
całkowicie zakochany w trzyminutowej piosence pop” rzeknie ku zgorszeniu krytyków i doda
po chwili „Nadal mnie to pociąga, staram się
być zwięzły i dowcipny, ale także trafiać do serca w ciągu dwóch lub trzech minut. Nigdy nie
napiszę piosenki tak dobrej jak „Maybelline”
Chucka Berry’ego czy coś autorstwa Everly
Brothers, ale to jest dla mnie kamień probierczy”.
Śmiem twierdzić, że zdarza mu się takie pisać.
Posłuchajcie wspomnianego tu już „Don’t Know
What I Was Thinking”, „In My Arms”, czy „Take
Care of Yourself”. W tej ostatniej niespiesznej
piosence Teddy daje popis swych umiejętności
wokalnych. Barwnie maluje głosem, momentami,
FOTO: z archiwów prywatnych

zwłaszcza w górnych partiach na podobieństwo
Roy’a Orbisona czy Chrisa Isaaka. Jego barwa
pozwala mu występować li tylko przy akompaniamencie gitary akustycznej bez uszczerbku dla
brzmienia wyśpiewywanych utworów.
Dziś słucha rożnego rodzaju muzyki („Lubię
cham tego, co wpadnie mi w ucho, nie obcho-

Jacka Thompsona, siostry Kami Thompson, jej

dzi mnie gatunek. Są tylko dwa rodzaje muzy-

męża James Walbourne. Teddy napisał dwie pio-

ki, dobra i zła”), ale we wczesnym dzieciństwie

senki, w tym tytułową, w której tak naprawdę

niczym gąbka nasiąkł piosenkami odtwarzanymi

mierzy się sam ze sobą

w domu przez rodziców. Hank Williams, intrygu-

„Moja babcia dała mi całą miłość jaką miała

jące, ukochane przez mamę fortepianowe kom-

Żyła dla nas, dzieciaków, nie myśląc o sobie

pozycja Erika Satie, pełen harmonii śpiew Louvin

Ale nigdy nie poradziła sobie ze swoim bólem

Brothers i Every Brothers. Na swoich płytach

Ja robiłem dokładnie to samo

sięga po piosenki tych ostatnich, na koncertach

Odpychając go lub próbując zagłuszyć”

interpretuje Leonarda Cohena, na potrzeby filmu

Ta płyta, proces jej tworzenia to swoista tera-

przypomina zasłyszane w dzieciństwie brawuro-

pia, okazja do szczerych a czasem zapewne bo-

we „King of the Road”. Zdaje się pytać – pamię-

lesnych rozmów. Terapia choć trochę skuteczna,

tasz? Niepewny siebie chłopiec o rudych włosach,

skoro dwa lata później Teddy Thompson wyśpie-

chłopiec bez uśmiechu pamięta.

wał unisono w duecie z Kelly Jones w „I Never
Knew You Loved Me Too” (największym przeboju
z ich wspólnej płyty „Little Windows”), niosącą
nadzieję diagnozę:
„Życie jest pełen małych okienek, które
otwierają się od czasu do czasu

FOTO: MBC PR, Gary Waldman.

myśleć, że mój gust muzyczny jest katolicki, słukompozycje jego rodziców, przyrodniego brata

Panierowania młoda
cukinia z ziemniaczkami
i sałatką
Wyjątkowo proste i wyjątkowo pyszne! Idealne na lekki obiad w upalny dzień.

Więc myślę, że musimy się zastanawiać,
kim mogliśmy być
Gdyby wykorzystać te wszystkie szanse,
które nas minęły
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Młodą cukinię ze skórką pokroić w grubsze plasterki, lekko oprószyć solą i pieprzem.
Panierować w jajku i bułce tartej. Usmażyć na złoty kolor.

Byłem nieśmiały i muszę przyznać, że się bałem

Młode ziemniaczki ugotować, odcedzić i polać roztopionym masłem.

Nigdy nie wiedziałem, że też mnie kochasz”

Do zrobienia sałatki potrzebujemy:

To niezwykle pogodna i melodyjna piosenka,
jak cała płyta, zanurzona w stylistyce przełomu
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Brzmieniu

sałaty lodowej, pomidora, papryki, świeżego ogórka, czarnych oliwek, serka typu feta.
Składniki polewamy sosem z oliwy, soku z cytryny, miodu i szczypty soli.
Smacznego!
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Szanowni Państwo
Zarząd KOM-EKO S.A. składa Państwu serdeczne
podziękowania za lata sumiennej i rzetelnej pracy,
zaangażowanie w rozwój naszej Firmy, lojalność i uczciwość.
Życzymy by nasza dalsza wspólna praca była dla Państwa
źródłem satysfakcji i sukcesów.
Nasze życzenia składamy w szczególności świętującym
w drugim kwartale 2022 roku jubileusze:

10-lecie
pracy w KOM-EKO:

Krzysztof Janek

15-lecie
pracy w KOM-EKO:

Mirosław Pawelec, Dariusz Romański,
Dariusz Rosiński, Robert Watras

20-lecie
pracy w KOM-EKO:

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