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Szanowni Czytelnicy!

Jesteśmy z Państwem już pięć lat! Pięć lat, które nie wiedzieć kiedy zbiegło, bo czas w dobrej kompanii płynie szybko. Pięć lat dzielenia się cudowną pasją odkrywania otaczającego nas świata. Gwoli prawdy świętujemy
podwójny jubileusz, bo oto już dwudziesty numer naszego kwartalnika.
Gdyby nie Państwo, pewnie EKOgadki by nie było, bo każda gadka, gawęda potrzebuje słuchacza, potrzebuje czytelnika.
Dziękujemy Wam za tę naszą przyjaźń, za inspiracje, dobre słowo, wzruszenia, za czas, który z nami dzielicie. Mimo, że jubileusz jest, było nie
było, znakiem upływu czasu, podchodzimy do niego z pogodą ducha
i śpiewem na ustach. Stąd w numerze rozmowa z Łukaszem Jemiołą, artystą wyjątkowym i niezwykłym. Odsłaniać też będziemy sekrety
miejskich uroczysk, ptasich wędrówek i właściwej segregacji odpadów.
Odwiedzimy

niezwykłe

muzeum

zabytkowych

śmieciarek

oraz

dotkniemy tajemnicy „lubelskiego Riese”. Na deser zaskakująca opowieść
o… miłości do matematyki. Miłej lektury.
Zarząd Kom-Eko S.A.
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Kalendarium Kom-Eko
Minione tygodnie to przede wszystkim ogrom codziennej,
efektywnej, choć nie zawsze efektownej pracy,
ale również kilka wartych przypomnienia zdarzeń:
29-30 lipca 2022

KOM-EKO sponsorem jubileuszowego XV turnieju golfowego „Ani Mru
Mru Open” na polu golfowym w Wierzchowiskach pod Lublinem.

30 lipca 2022

KOM-EKO zabezpiecza porządek na mecie lubelskiego etapu 79. Tour

lipiec 2022

KOM-EKO wspiera w zakresie edukacji ekologicznej najmłodszych lublinian organizowaną przez Filharmonię im. H. Wieniawskiego w Lublinie
akcję „Muzyczne wakacje”.

lipiec 2022

Wymiana w ZZO KOM-EKO dwóch separatorów elektromagnetycz-

KOM-EKO
na ANI MRU MRU OPEN

nych w ciągach technologicznych instalacji MBP na nowe typu SEM 120140 firmy SIGMA.

lipiec 2022

Zakup samochodu Scania P280 z urządzeniem hakowym do wywozu
kontenerów dla Zakładu Wywozu odpadów.

lipiec - sierpień
2022

Pracownicy Zakładu Oczyszczania zabezpieczają utrzymanie czystości na imprezach plenerowych „Carnaval Sztukmistrzów 2022”,
„Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music Festival” oraz „Festiwal
Re:tradycja”.

sierpień 2022

Zakup samochodu ciężarowego IVECO o napędzie CNG na potrzeby
Zakładu Robót Drogowych.

To nie żart! Połączyliśmy nasze siły z artystami kabaretowymi wspierając w dniach 29-31 lipca 2022r. organizację jubileuszowego XV turnieju golfowego „Ani Mru

10-16 września
2022

Mru Open” na polu golfowym w Wierzchowiskach pod
KOM-EKO sponsorem i uczestnikiem XVIII Lubelskiego Festiwalu
Nauki na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie.

Lublinem.
Cieszymy się, że dzięki naszej obecności, tegoroczny turniej oprócz sportowej rywalizacji i zabawy zyskał

25 września
2022
7-9
października
2022
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również ekologiczny wymiar. Każdy z 96 zawodników
Sponsorowana przez KOM-EKO drużyna żużlowców Motoru Lublin

miał szanse wziąć udział w konkursie „HOLE IN ONE”,

po raz pierwszy w historii sięgnęła po tytuł Drużynowego Mistrza Polski

w którym grupa KOM-EKO zadeklarowała posadzenie

w rozgrywkach PGE Ekstraligi.

w imieniu zwycięzcy 1000 drzew. Trzeciego dnia imprezy
dużo radości sprawił wszystkim nasz konkurs sponsorski.

KOM-EKO uczestnikiem Targów Lubdom, na których współorganizuje

Jego uczestnicy musieli wykazać się kunsztem golfisty

zbiórkę makulatury w zamian za sadzonki drzew oraz panelu eksperc-

i wiedzą z zakresu segregacji odpadów. Trafić przy uży-

kiego „Po co nam design? – Ekologia i szacunek dla środowiska natural-

ciu kija golfowego puszką aluminiową lub butelką PET

nego, a biznes”.

do właściwego pojemnika nie jest rzeczą łatwą, ale wielu
ta sztuka się udała!

FOTO: Redakcja.

de Pologne UCI World Tour.
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Na ten dzień lubelski żużel czekał 75 lat.

Wiktora

Lamparta,

drugie

miejsce

Dominika Kubery w rozgrywkach o Złoty Kask.

jąc zespół Stali Gorzów 53:37 po raz pierwszy

To również po raz pierwszy w historii nasze-

sięgnęli po tytuł Drużynowego Mistrza Polski.

go miasta tytuł Indywidualnego Mistrza Świata

Dokonali rzeczy, zdaniem wielu niemożliwej,

Juniorów dla Mateusza Cierniaka.

z nawiązką odrabiając w rewanżu dwunasto-

Cieszymy się, że znajdując się w gronie part-

punktową stratę z pierwszego, finałowego spo-

nerów klubu, mogliśmy jako KOM-EKO dołożyć

tkania. Wcześnie swoją widowiskową i skuteczną

swoją małą cegiełkę do tego sukcesu. Dziękujemy

jazdą zawładnęli sercami lublinian i zdominowali

za dobre słowo, ze strony Marka Kępy, legendy

część zasadniczą sezonu PGE Ekstraligi.

sportu żużlowego w Lublinie:

Drabik,

Jarosław

Wiktor

Lampart,

„W imieniu swoim i klubu chciałbym podzię-

Dominik

Kubera,

kować firmie KOM-EKO za pomoc okazaną w bie-

Michelsen,

Hampel,

Mateusz

żącym sezonie. Jesteśmy razem od początku

Tudzież - to nazwiska, które na trwale wpisały

naszej drogi odbudowy lubelskiego speedway’a.

się w historię lubelskiego sportu.

Kibice nie zawsze zdają sobie sprawę, ile codzien-

Mikkel

Za moc niezapomnianych emocji i wrażeń

nej, żmudnej pracy kryję się za organizacyjnym

dziękujemy im wszystkim oraz wszystkim tym,

i sportowym sukcesem. Mogę powiedzieć, że za-

którzy pomogli osiągnąć ten sukces z Jakubem

wsze możemy liczyć na pomoc KOM-EKO, czy to

Kępą,

w związku z odbiorem i segregacją odpadów pod-

Piotrem

Marmuszewską,

Więckowskim,
Maciejem

Aleksandrą

Kuciapą,

Jackiem

Ziółkowskim i Markiem Kępą na czele.

FOTO: Speedway Lublin.

Polski

25 września 2022 r. zawodnicy Motoru pokonu-

Fraser Bowes, Mateusz Cierniak, Maksym

6
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Nasi żużlowcy
Mistrzami Polski!

czas meczów, przygotowaniem miejsca treningów dla najmłodszych adeptów przy ul. Kresowej

Ten rok, to czas bezsprzecznej dominacji na-

czy w związku przygotowaniem toru, który także

szych żużlowców na krajowych torach. Obok zło-

w tym mistrzowskim sezonie był naszym dużym

tego medal w rozrywkach ligowych należy od-

atutem. Jeżeli jesteśmy w potrzebie, wystarczy

notować złoty medal Drużynowych Mistrzostw

jeden telefon. Nie zapominamy też o polewacz-

Polski Juniorów, złoty medal Mistrzostw Polski Par

ce - drugiej takiej, nie ma na żadnym innym

tercetu Michelsen, Lampart, Kubera; złoty me-

stadionie PGE Ekstraligi. Specjalne podziękowa-

dal Młodzieżowych Mistrzostw Polski Par duetu

nia na ręce zarządu i pracowników KOM-EKO,

Cierniak, Lampart, srebrny medal Indywidualnych

a w szczególności Marka Karczewskiego, Piotra

Mistrzostw Polski Dominika Kubery, brązowy me-

Kwietnia i Krzysztofa Lewandowskiego.”

dal Młodzieżowych Indywidualnych Mistrzostw
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WIEŚCI Z KRAŚNIKA

Triathlon z EKOLANDEM

KAROLINA BIENIEK

Piknik ekologiczny z EKOLANDEM
24 września 2022r. na Stadionie MOSiR
w Kraśniku odbył się Piknik Ekologiczny organizowany przez Burmistrza Miasta Kraśnik Wojciecha
Wilka. Impreza została zorganizowana na podsumowanie tygodnia ekologicznego, jaki został
przeprowadzony we wszystkich przedszkolach
na terenie Miasta Kraśnika. W zajęciach prowadzonych przez pracowników firmy EKOLAND
wzięło udział około 800 dzieci.
Podczas pikniku na stoisku promocyjnym
można było dowiedzieć się, co należy zrobić
z problematycznymi odpadami, takimi jak: meble, pralki lodówki. Odbyło się także ślubowanie
na Małego Ekologa oraz został przeczytany ko-

7 sierpnia 2022r. na Zalewem Kraśnickim odbyła się, przy

deks ekologa, jaki zostanie zawieszony i mamy

wsparciu firmy EKOLAND, XI edycja Triathlonu Kraśnik. To naj-

wielką nadzieję, przestrzegany we wszystkich

większa tego typu impreza w Polsce południowo-wschodniej,

przedszkolach. Prace, jakie wykonały dzieci ra-

w której ważniejsza od zwycięstwa jest walka z własnymi słabo-

zem z rodzicami, zostały nagrodzone poprzez

ściami i przełamywanie kolejnych barier możliwości swojego orga-

nadanie dyplomu oraz medalu EKO Spryciarza.

nizmu. Tę ideę doskonale oddaje motto zawodów: „Przegrywają,
jedynie nieobecni.” Na starcie IX Triathlonu Kraśnik stanęło ponad 300 zawodników. Padły trzy rekordy trasy. Zwycięzca na dystansie olimpijskim Dominik Bogdanowicz na pokonanie trasy, na

Tulimy bezdomne
zwierzaki

którą składało się 1500 m pływania, 40 km jazdy rowerem i 10
km biegu, potrzebował jedynie 1 godziny 56 minut i 9 sekund.
Rywalizację w sprincie (750 m pływania, 20 km jazdy rowerem i 5
km biegu) wygrał Rafał Wilk.

Wspieramy
młodych piłkarzy

EKOLAND nie pozostawia bez pomocy potrzebujących. 27 września 2022r dostarczyliśmy
96 szt. puszek karmy mokrej, 22 kg suchej karmy
i 30 litrów żwirku dla podopiecznych Kraśnickiego
Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom „Tulimy”.
Jest to maleńkie, kilkuosobowe stowarzyszenie

Firma EKOLAND zdecydowała się przez kolejny rok wspierać

cych z dobrowolnych darowizn dobrych ludzi i in-

LSK Tęcza Kraśnik. To klub z ponad 50-letnią historią zajmujący

ternetowego bazarku. Obecnie w prowadzonej

się wszechstronnym rozwojem i upowszechnianiem piłki nożnej

przez stowarzyszenie „Kociarni” jest tak dużo

wśród dorosłych i młodzieży. Zespół seniorów z powodzeniem ry-

zwierząt, że jedyne miejsce tego typu w Kraśniku
nie może już przyjmować bezdomnych kotów.
Wspólnie z wolontariuszkami zachęcamy do adopcji kotów i psów.

FOTO: Za zgodą EKOLAND.

utrzymujące się jedynie ze środków pochodzą-

walizuje obecnie w rozgrywkach lubelskiej B-klasy, ale jako sponsor równie dużą uwagę przykładamy do wspierania najmłodszych
adeptów. Zajęcia z dziećmi i młodzieżą w pięciu grupach prowadzą
wysoko wykwalifikowani trenerzy posiadający licencję UEFA A,B
oraz C. 30 lipca 2022r. towarzyszyliśmy najmłodszym sportowcom w Pikniku Sportowym przez gry i zabawy krzewiąc wiedzę
o ekologii.
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LAOŚ
nowy sposób na odpady budowlane
JOLANTA KOZYRA
Lubelska Agencja Ochrony Środowiska S.A.

- duże, ciężkie elementy metalowe. Następnie

uruchomiła w III kwartale 2022r. w pełni zme-

strumień odpadów trafia pod działanie separa-

chanizowaną i zautomatyzowaną linię technolo-

tora metali żelaznych, który w sposób automa-

giczną do przetwarzania odpadów innych niż nie-

tyczny separuje złom metalowy. W dalszej ko-

bezpieczne. Instalacja zlokalizowana w Świdniku

lejności strumień odpadów trafia do separatora

przy ul. Elektrycznej 13-15 pozwala na zagospo-

powietrznego, Jego zadaniem jest wydzielenie

darowanie odpadów poremontowo–budowlanych

frakcji ciężkiej. Pozostała frakcja lekka zespo-

oraz odpadów stanowiących bazę do produkcji

łem przenośników trafia do prasy stacjonarnej.

pre-RDF z zachowaniem najwyższych standar-

Finalnie rozdrobniony, posortowany odpad zosta-

dów i norm środowiskowych.

je skierowany w zależności od rodzaju do okre-

Nowa inwestycja obejmuje obiekt budowlany, w którym zlokalizowana jest linia technolo-

ślonego miejsca magazynowania w pojemnikach
lub luzem w wydzielonych boksach.

giczna oraz wydzielona strefa magazynowa od-

Nowa inwestycja spółki LAOŚ jest częścią

padów kierowanych do procesu przetwarzania.

działań Grupy KOM-EKO mających na celu do-

Na terenie działki zlokalizowane są również czte-

stosowanie prowadzonej działalności do wcho-

ry boksy magazynowe z przeznaczeniem na gro-

dzących w życie w 2023r. zmian prawnych w za-

madzenie odpadów wytworzonych w procesie

kresie gospodarowania odpadami budowlanymi

przetwarzania.

i rozbiórkowymi.

Obiekt

budowlany,

magazyny

składowe,

utwardzony plac manewrowy oraz drogi wewnętrzne wyposażone są w nieprzepuszczalną
nawierzchnię, a teren prowadzonej działalności
jest ogrodzony, zabezpieczony w automatyczną
bramę wjazdową, monitorowany, zabezpieczony
przed dostępem osób postronnych.
Na instalację o wydajności l6 000 Mg/rok kierowane są przede wszystkim odpady remontowo
-budowlane, ale również odpady wielkogabarytowe oraz odpady z tworzyw sztucznych
W zależności od rodzaju odpadów kierowanych na instalację proces przetwarzania prowadzony jest w dwóch trybach:
•

Tryb I – proces przetwarzania odpadów
stanowiących bazę do pre-RDF,

•

Tryb II – proces przetwarzania odpadów
poremontowych i budowlanych.

są na rozdrabniacz mobilny, który poprzez ich
rozdrobnienie przygotowuje je do dalszego pro-

10

cesu przetwarzania. Ciągiem przenośników odpady

przechodzący przez kabinę sortowniczą,

gdzie wysegregowane zostają odpady tarasujące

FOTO: Redakcja

Za pomocą ładowarki odpady załadowywane

EKOGADKA NR 20 - JESIEŃ 2022

MURAL

Nigdy dość zabiegów by uwrażliwiać, edu-

Poza walorem estetycznym, który doda kolo-

kować i zachęcać do wspólnej troski o środowi-

ru i optymizmu w przemysłowej części miasta,

sko. Na ścianie niedawno oddanego do użytku

dzieło ma pełnić również rolę edukacyjną. Twórcy

Centrum Recyklingu firmy Ekopak w Lublinie

liczą na to, że wywoła pozytywny oddźwięk

przy ul. Metalurgicznej 9B pojawił się ekologicz-

i wpłynie na promowanie działań ekologicz-

ny mural.

nych w regionie. Mural zajmuje powierzchnię

Grafika w lekkiej, komiksowej formie, po-

1200 m2 i jest prawdopodobnie największą taką

kazuje rolę segregacji i przetwarzania odpa-

realizacją graficzną w województwie lubelskim.

dów w realizacji idei zrównoważonego rozwoju

Do jego powstania użyto specjalnych farb foto-

przez spółki Grupy Kom-Eko na Lubelszczyźnie.

katalitycznych, pochłaniających smog. Zawierają

Przedstawia Ekobohatera, który wykonuje od-

one dwutlenek tytanu, który jest katalizatorem

ważny krok w przyszłość, dzięki codziennemu

wywołanej światłem reakcji chemicznej neutra-

wysiłkowi segregacji odpadów. Mural ilustruje

lizującej obecne w powietrzu zanieczyszczenia

co dalej dzieje się ze śmieciami, zaprasza nas

do postaci dwutlenku węgla i wody.

w magiczną podróż kolorowych strumieni od-

12

padów od odzysku i recyklingu realizowanego
przez spółkę Ekopak po misję produkcji energii,
tak aby nic nie trafiło na wysypisko.

Autorem projektu muralu jest lubelska agencja reklamowa Ansza, zaś wykonawcą AeroMat.

FOTO: Redakcja

EKOMURAL GRUPY KOM-EKO
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CO

kryje
w sobie
żółty
worek

O tym jak w naszych domach
segregujemy odpady
z tworzyw sztucznych
oraz o tym jak wygląda
ich dalsza droga
do recyklingu rozmawiamy
z Grzegorzem Czopem
– członkiem zarządu Ekopak.

FOTO: Optosorter w Centrum Recyklingu. Redakcja.

by jej zblokowanie, szczególnie pod skanerami

?

optosorterów.
Skaner optosortera to takie cudowne
urządzenie, które w dużej mierze zastępuje
pracę ludzi, ale ma też swoje wymogi…
Optosortery – inaczej separatory optyczne
mają swoje wymogi, co do czystości sortowanych
odpadów. Dlatego tak ważne jest, by na początku ciągu technologicznego na przesiewaczach
dyskowych odsiać frakcję drobną , która może
zabrudzić zarówno sam skaner, jak i lampy, które naświetlają towar przy procesie skanowania.
Czystość tych dwóch elementów - skanera i lampy - gwarantuje właściwe rozpoznanie surowca
pod kątem jego rodzaju i koloru.
Zatrzymajmy się na chwilę i powiedzmy,
jak działa optosorter. Do czego służy lampa, a do czego skaner?
Lampa sortera naświetla każdy odpad, który
znajduje się na taśmie jednostajnym światłem

ADAM PRZYSTUPA

o tej samej barwie i natężeniu, umożliwiając
skanerowi rozpoznanie rodzaju surowca albo

to wymaga doposażenia optosortera w kamerę
do elementów czarnych.
Jak

skutecznym

urządzeniem

jest

optosorter?

jego koloru. By to było możliwe odpady, muszą

Producent sortera podaje jego sprawność

daje

zarówno odpady, które nie powinny znaleźć się

być równomiernie rozłożone na całej powierzchni

na poziomie 85%. Oznacza to, że jeżeli odpo-

użytkowana przez Ekopak zaawansowana

w żółtych pojemnikach i workach, a więc od-

podajnika. Jeden rodzaj odpadu nie może przy-

wiednio przygotujemy strumień zmieszanych

technologicznie

Korzystając

z

możliwości

przyj-

pady mineralne, resztki odpadów kuchennych,

krywać innego. Przykładowo, jeżeli szukamy

odpadów różnego rodzaju i koloru, zostanie on

rzyjmy się zawartości tzw. żółtego wor-

sortownicza

ale także drobne elementy plastikowe. Można

butelki PET ważne jest, żeby na niej nie leżała

równomiernie rozłożony na taśmie przenośnika,

ka, czyli sortowanych w naszych domach

oczywiście zapytać, czy tych ostatnich nie nale-

folia PP czy jakikolwiek inny surowiec. Dlatego

programując odpowiedni rodzaj surowca, który

odpadów tworzyw sztucznych i metali. Co

żałoby odzyskiwać stosując jeszcze doskonalszą

taśma podajnika przesuwa się z bardzo dużą

ma być wybierany, jesteśmy w stanie wysorto-

technikę sortowania, ale trzeba pamiętać,

prędkością, powyżej 3 m/s właśnie po to, aby

wać go w 85%. Jeżeli porównamy to z sorto-

że taki towar nie byłby możliwy do

zapewnić na niej równomierny rozkład materia-

waniem manualnym, trzeba zauważyć, że dzię-

łu. Skaner to rodzaj sztucznej inteligencji, która

ki odwróceniu procesu sortowania zyskujemy

ma w swojej pamięci zdefiniowane setki różnego

większe możliwości przerobu. Śledząc wędrówkę

rodzaju materiałów. W momencie, kiedy naświe-

odpadów na instalacji to na jej początku pozby-

tlony odpad znajdzie się pod skanerem następu-

liśmy się odpadów wielkogabarytowych, potem

je jego identyfikacja. W ułamku sekundy odpad

odpadów drobnych, następnie na separatorach

przesuwa się w zakres działania dysz, które po

balistycznych nastąpił rozdział na frakcję 2D (fo-

uruchomieniu wydmuchują odpad z taśmy do

lia i papier) oraz 3D (pozostałe tworzywa prze-

odpowiedniej komory. Odpady, na które nie zo-

strzenne) a także kolejny raz wydzielona zostaje

stanie skierowany strumień powietrza siłą bez-

frakcja drobna 40 mm. Procesy te zapewniają

władności spadną z podajnika do innej komory.

właściwy rozdział strumienia odpadów, tak aby

To oczywiście bardzo uproszczony opis działania

dany ich rodzaj znalazł na danym, pożądanym

optosortera. Najczęściej stosowane są sorte-

przenośniku. Jest to innymi słowy przygotowa-

ry dwudrożne, czyli sortujące pozytywnie i ne-

nie odpadów do procesu ich podziału na separa-

gatywnie, ale oczywiście są też trzydrożne. Na

torach optycznych. Po przejściu odpadów przez

naszej instalacji jest jeden trójdrożny separator

optosorter pracownik, który stoi przy przenośni-

optyczny służący do wydzielenia poszczególnych

ku skupia jedynie się na wyciągnięciu ze stru-

kolorów butelek PET: zielonej, niebieskiej i bez-

mienia zanieczyszczeń. Tych zaś po przejściu

barwnej. Jest jeszcze możliwość sortowania peta

przez wyżej opisane urządzenia jest dużo mniej

czarnego, którego jest stosunkowo niedużo, ale

niż surowców, dlatego odwrócony zostaje proces

Zaprojektowana przez nas instalacja technologiczna daje możliwość
tości

rozsortowania
„żółtych”

zawar-

pojemników

sprasowania, a w takiej formie
surowce wtórne wyjeżdżają do
recyklerów. Transport niezbe-

na

lowanych odpadów polipro-

części pierwsze. Podobnie

pylenu czy drobnego PET

i

worków

praktycznie

jest zresztą z niebieskimi

jest niestety nieopłacalny.

pojemnikami

Na samochód, którym zwy-

i

workami,

które powinny zawierać papier. Dotychczasowa praca instalacji pokazała dokładnie co
znajduje się w żółtych workach,
po ich rozerwaniu na rozrywarce
i przejściu uwolnionych w ten sposób od-

kle

transportujemy

12-13

ton sprasowanych surowców,
możemy załadować maksymalnie 2-3 tony odpadów w formie
sypkiej. Praca linii pokazała nam
również jak wiele (ok. 8%) w żółtych

padów przez zespół przesiewaczy dyskowych.

kontenerach i pojemnikach jest odpadów wiel-

Ten wstępny proces przetwarzania ujawnił jak

kogabarytowych. To wielkoformatowe fragmenty

dużo znajduje się w tych workach frakcji drob-

folii, skrzynki, garnki, spacerowe wózki dziecię-

nej, o średnicy mniejszej niż 40mm. Frakcja ta

ce. Patrząc na to, z czego te przedmioty są zbu-

stanowi ok. 20% ich objętości. Niestety, w żad-

dowane zaklasyfikowano je prawidłowo, ale ich

nym razie nie jest do frakcja surowcowa. Są to

rozmiary sprawiają, że nie mogą przejść przez

FOTO: Frakcja żółtych worków przyjęta do segregacji. Redakcja.

linia

jakie

zobaczymy?
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ciąg technologiczny instalacji, bo powodowały-
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do siebie elementy metalowe, a separator niefer-

towania. Oczywiście tak jak wspomniałem spraw-

romagnetyczny odpycha odpady z aluminium.

ność optosorterów wynosi ok. 85% co sprawia,

Na instalacji mamy trzy separatory elektroma-

że surowce nie są idealnie porozdzielane na po-

gnetyczne, ponieważ metale żelazne separujemy

szczególne miejsca ich odbioru, ale z tym sobie

z frakcji drobnej, z balastu oraz frakcji tworzyw

radzimy stosując selekcję pozytywną wybierając

po przejściu przez przesiewacze dyskowe zanim

je do pojemników czy worków.

wejdą na separatory balistyczne.

Praca optosortera jest uzależniona nie

Co dzieje się z tą, wcale nie małą, częścią

tylko od przygotowania odpadów na ciągu

odpadów z „żółtego” pojemnika czy worka,

technologicznym linii sortowniczej, ale też

która nie nadaje się do recyklingu?

od tego w jaki sposób segregujmy odpady
w naszych domach…
Oczywiście. Bardzo ważne jest byśmy wyro-

Odpady te trafiają do produkcji paliwa RDF,

Miło nam, iż nasza pełna dobrej woli i zrozumienia postawa została docenione przez dowództwa
2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” listem gratulacyj-

zyskiem energii.

nym złożonym na ręce pani kierownik ds. kadr i płac KOM-EKO S.A. – Małgorzaty Gajko.

To suchy, kaloryczny odpad

o dużym potencjale energetycznym. Na instalacji

kowych opakowań i ich zgniatania. Butelka PET,

Ekopak nie produkujemy paliwa RDF, natomiast

która nie będzie opróżniona i zostanie w niej pew-

wytwarzamy je w Zakładzie Zagospodarowania

na ilość płynu, będzie za ciężka, by zespół dysz

Odpadów KOM-EKO. Strumień odpadów kiero-

separatora optycznego przedmuchał ją do odpo-

wany do produkcji paliwa w 95% pozbawiony

wiedniej komory. Dodatkowo zawartość opako-

jest surowców nadających się do recyklingu.

wań rozlana na taśmie przenośnika np. w postaci

Jeżeli spojrzymy na odpady kierowane do se-

śmietany z kubeczka, powoduje jej zabrudzenie.

gregacji w „żółtym worku” surowce stanowią

Wtedy nie jest ona już czarna, a tak być powin-

35-38% całego strumienia. Trzeba jednak wie-

na, aby skaner na jej tle właściwie rozpoznawał

dzieć, że nie wszystkie surowce nadają się do

odpady. Natomiast jeżeli nie zgnieciemy butel-

sprzedaży. Bardzo trudno sprzedać jest tetrapak,

ki będzie ona toczyć się po taśmie. Tymczasem,

ponadto nie każda folia nadaje się do recyklingu.

aby optosorter zadziałał prawidłowo, na odcin-

Tu zależymy w 100% od rynku i jego chłonno-

ku pomiędzy skanerem a dyszą wydmuchującą,

ści w zakresie surowców. Niestety nie jest tak,

butelka czy każdy inny surowiec musi pozostać

jak by nam się wydawało, że wszystkiemu co

nieruchomo na taśmie. Jeżeli butelka się przeto-

wysortujemy w domach możemy dać drugie ży-

czy zespół dysz zadziała, ale strumień powietrza

cie. Ważną rolę do odegrania mają tu do ode-

w nią nie trafi. W takich sytuacjach efektywność

grania projektanci i producenci opakowań. Poza

sortera spada.

wszystkim warto też zaznaczyć, jak wiele two-

Problemem są też butelki PET z etykietą

Wśród pracowników KOM-EKO są i tacy, którzy pracę zawodową dzielą ze służbą w Wojskach
Obrony Terytorialnych.

a potem do instalacji, które zajmują się od-

bili w sobie pozytywny nawyk opróżniania plasti-

z folii PVC…

Podziękowania
od WOT
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segregacji co pozwala zwiększyć wydajność sor-

rzyw sztucznych nie trafia do właściwych worków
i pojemników. W Zakładzie Zagospodarowania

Butelka PET w całości pokryta termokurczli-

Odpadów KOM-EKO wciąż obserwujemy duże ich

wą folią PVC, ze względu na trudność rozdziele-

ilości cennych surowców w odpadach zmiesza-

nia tych tworzyw w inny sposób niż mechanicz-

nych. Są to m.in. butelki PET oraz szkło, które

ny, nie jest akceptowana przez recyklerów PET.

wydawałoby się są najprostsze do sortowania

Podobnie przy sortowaniu PET traktuje je opto-

w naszych domach. Wspomniane szkło znajduje

sorter, rozpoznając znajdującą się na nich folię

się również w żółtych workach trafiających na in-

PVC jako zanieczyszczenie. Taka butelka PET za-

stalację Ekopak. Jego odzysk jest całkowicie nie-

miast do recyklingu jest kierowana do produk-

możliwy ze względu na fakt, że całe szkło zostaje

cji paliwa alternatywnego RDF. By było inaczej

rozbite na przesiewaczach dyskowych.

musielibyśmy zrywać tę folię segregując odpady
w naszych domach.
Ważną rolę w ciągu technologicznym
linii pełnią separatory metali żelaznych
i nieżelaznych.
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Co ciekawe separator metali nieżelaznych
działa odwrotnie niż elektromagnes separujący metale żelazna. Elektromagnes przyciąga

17

sprawia mi
olbrzymią radość
O radości z uprawiania futbolu oraz szkolenia najmłodszych
rozmawiamy z Karolem Kowalskim, specjalistą ds. realizacji usług
Zakładu Wywozu Odpadów KOM-EKO.

kursu Grassroots C, który pozwala szkolić dzieci

wrotu do grania po kontuzji. Zależało mi na tym,

do 12 roku życia i kategorie seniorskie w niższych

by przede wszystkim regularnie grać, sprawdzić

klasach rozgrywkowych. Pierwszy kurs zrobiłem

siebie, swój stan po kontuzji, bez większej pre-

4 lata temu, następnie trenowałem tę grupę już

sji, a to zapewniał mi ówczesny poziom rozgryw-

jako pełnoprawny trener. Naturalną koleją rzeczą

kowy. To była wtedy najniższa liga w wojewódz-

był kolejny kurs wyższego stopnia UEFA B, który

twie lubelskim tzw. B-klasa. Traf chciał, że już

również ukończyłem. Od półtorej roku mam tę li-

w pierwszym sezonie świętowaliśmy awans do

cencję, która uprawnia do prowadzenia kategorii

wyższej klasy rozgrywkowej, kolejny dwa lata
później. Klub z każdym rokiem pręż-

młodzieżowej do juniora oraz kolejne seniorskie klasy rozgrywkowe z ligą okręgową włącznie. W samej Akademii

nie się rozwija. Ta cała pozytywna

Świdniczanki

otoczka, jaka się wytworzyła

koordynuje

jej

działania, czyli krótko mówiąc

wokół Świdniczanki, postępy
w wielu aspektach sprawi-

mam w swoich obowiązkach

ły, że jestem w tym klubie

nadzór nad wszystkimi gru-

już tyle czasu. W zeszłym

pami w postaci – tworzenia

roku jako beniaminek za-

planu szkolenia, ogólną or-

miejsce

ganizację pracy Akademii,

w IV lidze, co jest do tej

jej trenerów i tego co z tym

jęliśmy
pory

drugie

największym

związane. Muszę nadmienić,

sukce-

że od kwietnia tego roku na-

sem klubu. W tym momencie

leżymy do programu Certyfikacji

jesteśmy liderem z kompletem

PZPN, z otrzymanym certyfikatem

zwycięstw. Cele są jasne – awans
do III ligi.
Jak udaje łączyć sport z pracą zawodową
i życiem rodzinnym?
Po tylu latach związku z piłką staram się tak
gospodarować swoim czasem, by była ona wciąż

na poziomie brązowym, co świadczy
o wysokich standardach jakości szkolenia w naszej Akademii. Na co dzień prowadzę także drużynę rocznika 2015 - kategorię „żak młodszy”
(dzieci do 7 roku życia).

obecna w moim życiu. Jest to pasja, a pasja

Jak się w tym odnajdujesz?

nie jest czymś, co można od tak odstawić na

Wcześniej

prowadziłem

troszkę

starsze

bok. Popołudnia spędzam więc głównie z piłką.

roczniki, przez trzy lata rocznik 2009. Kiedy

Trenujemy trzy, cztery razy w tygodniu. Myślę,

zaczynałem pracę chłopcy mieli 8 lata, a kie-

że udaje mi się to wszystko łączyć dzięki we-

dy kończyłem lat 11. Były to więc dzieci, któ-

wnętrznej motywacji, która mnie „nakręca” do

re świadomość mają już na nieco wyższym po-

dalszego grania, ale też samodyscypliny, która

ziomie. Postanowiłem jednak zejść do troszkę

łączy się z uprawianiem sportu. Stąd mam takie

niższej kategorii, żeby zobaczyć, jak ten cykl

Piłka nożna, to jak się zdaje pasja więk-

Następnie przez półtorej roku miałem przerwę

poczucie, że ta właściwa organizacja własnego

szkolenia wygląda od podstaw. W wieku 8-11

szości dorastających chłopaków, ale ty po-

z powodu kontuzji i od siedmiu lat jestem zwią-

czasu przychodzi mi w sposób naturalny.

lat dzieci są już w pewnym stopniu ukształtowa-

traﬁłeś ją zachować do dziś i bynajmniej

zany ze Świdniczanką. Gram głównie na prawej

Zaskoczeniem dla wielu może być fakt,

ne, w przypadku dzieci młodszych mamy więcej

nie realizujesz jej zasiadając do oglądania

obronie, to moja nominalna pozycja, ale równie

iż grę w ligowym zespole łączysz jedno-

zabawy z piłką, rozwoju koordynacji ruchowej

meczu przed telewizorem.

dobrze czuję się w środku defensywy. Tak więc

cześnie z funkcją trenera najmłodszych

i ogólnej sprawności. Dzieci, które trenuję gra-

z piłką jestem związany do dzisiaj i dalej sprawia

piłkarzy.

ją już w rozgrywkach w formacie czterech za-

Piłka nożna towarzyszy mi od najmłod-

W Świdniczance, wraz ze wzrostem poziomu

wodników w polu i bramkarz. Można więc u nich

Jak traﬁłeś do Świdniczanki?

i kolejnych awansów pojawił się wymóg posiada-

kształtować już pewne zachowania poprzez tre-

tkania i tak to się zaczęło. Jak dla każdego dziec-

Tak naprawdę za namową kolegi. Zaprosił mnie

nia grup młodzieżowych. Powołaliśmy je do życia

ning i grę, a następnie wymagać tych zachowań

ka piłka nożna to były dla mnie emocje, radość,

po prostu na grę wewnętrzną drużyny. Bez wa-

5 lat temu. Wtedy też dostałem propozycję obję-

w rywalizacji. W szkoleniu kładzie się dziś na-

strzelanie bramek, beztroskie granie z chłopaka-

hania zgodziłem się, bo był to już etap, w którym

cia jednej z grup. Podjęcie decyzji nie zajęło mi

cisk na intensywność, na realność treningu oraz

mi pod blokiem. W wieku 8 lat zacząłem treningi

wracałem na boisko. Nie byłem świadomy wów-

dużo czasu. Postanowiłem spróbować. Spodobało

indywidualizację. Tłumaczymy, zwracamy uwa-

w Avii Świdnik. W Avii przeszedłem wszystkie ka-

czas tego, że jest to Świdniczanka. Dowiedziałem

mi się to i naturalną koleją rzeczy było zapisanie

gę na zachowania na boisku w poszczególnych

tegorie młodzieżowe oraz rozegrałem dwa sezo-

się o tym fakcie dopiero na miejscu. A po grze

się na kurs, żeby posiadać licencję i być pełno-

momentach gry. Kluczem na tym etapie jest

ny w pierwszej drużynie na poziomie trzeciej ligi.

sformalizowaliśmy moje dołączenie do klubu.

prawnym trenerem. Wszystko zaczyna się od

nauka prowadzenia piłki, dryblingu, zachęcanie

szych lat. Mój tata grał w piłkę w drużynie
z Wierzchowisk, często jeździłem na jego spo-
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FOTO: Natalia Kubicka / KS Świdniczanka.
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PIŁKA

Na początku była to forma odbudowy siebie, po-

mi to olbrzymią radość.
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NASZE PASJE
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FOTO: Natalia Kubicka / KS Świdniczanka.
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zainteresowania, koledzy, wychodzenie na dwór.

uczą się tego teraz, później będzie im łatwiej.

Wtedy przyjdzie czas próby. Będą musieli zde-

W grupie mam 16 dzieci. Z reguły staramy się

cydować, czy chcą być w tej piłce faktycznie,

by na każdą grupę przypadało dwóch trenerów,

pozwolić sobie na trochę wyrzeczeń, bo koledzy

aczkolwiek jeszcze przy tej ilości jestem w sta-

idą na plac zabaw, a ja muszę iść na trening,

nie samodzielnie zapanować nad ich ekspresją.

czy woli jednak z tymi kolegami się poganiać,

Ważne, by konsekwentnie wpajać dzieciom jasne

powygłupiać.
Grasz razem ze swoimi podopiecznymi?

zasady postępowania i dyscypliny.
Słowem

mie-

Oczywiście, nawet po to, by im dać przykład.

wasz kłopoty z tzw. komitetem oszalałych

dzieci

są

grzeczne,

a

Pokazać, że trener nie tylko stoi i wymaga, ale

rodziców?

potrafi też dobrze się z nimi bawić. Najfajniejsze

Podobnie jak w przypadku moich podopiecz-

jest to, że kiedy trener ma piłkę, wszyscy chcą

nych jasne zasady współpracy ustalam również

mu ją zabrać i musisz sobie jakoś radzić.
Marzenia na polu trenerskim? Chciałbyś

z ich rodzicami. Mówię im, że oczekuję od nich

kiedyś pracować z seniorami?

by wspierali swoje pociechy a nie nimi sterowali,
bo zdarzają się rodzice, którzy lubią stanąć przy

Na tę chwilę wybrałem pracę z dziećmi, może

linii boiska i dyrygować. Fakt faktem, na turnie-

dlatego, że jestem czynnym zawodnikiem więc

jach widzi się czasami różne reakcje rodziców

ciężko byłoby pogodzić bycie w dwóch klubach

i wtedy naprawdę jestem dumny z tego, jak za-

na poziomie seniorskim. Myślę, że przejście

chowują się rodzice moich zawodników. Proszę,

czuję satysfakcję. Cieszy ta ich naturalna radość,

przez kategorie młodzieżowe i dopiero później

by pozostawili tym dzieciakom swobodę, by to

niczym nie zblokowana, ze strzelenia bramki,

objęcie drużyny seniorów pozwoli mi na ogląd

asystenta pierwszego trenera, aniżeli prób pra-

one decydowały na boisku, bo inaczej niczego się

czasami z zabrania piłki przeciwnikowi.

nie nauczą.
Dużo

satysfakcji

sprawia

ci

praca

tej piłki na poszczególnych etapach i zebranie

cy w niższych ligach, gdzie zderzasz się czę-

Dostrzegasz już jakieś talenty?

doświadczeń. Jestem początkującym trenerem,

sto z problemem mało poważnego traktowania

W ich wieku widać już, kto ma pewne pre-

a ta przygoda może być naprawdę długa i daj

swych obowiązków. Nie stawiałbym sobie grani-

dyspozycje, choć widać zróżnicowanie w grupie.

Boże szczęśliwa. Dopada mnie czasem taka myśl,

cy, do jakiej chciałbym dojść w pracy trenera.

Bardzo dużo. Są oczywiście dni, w których są

Na 15 osób w grupie 7-8 jest bardziej zainte-

by sprawdzić się jako trener w seniorskiej pił-

To powinno przyjść naturalnie. Wierzę, że włożo-

trochę niesforni i trening wygląda gorzej niż zwy-

resowanych i z większą łatwością przychodzą

ce. Bliżej mi jest natomiast do profesjonalnej

na praca za jakiś czas zaprocentuje.

kle, ale najprościej rzecz ujmując, gdybym tego

im pewne rzeczy. Pozostali po prostu traktują

piłki na poziomie III ligi i wyższych klas roz-

nie lubił, to bym tego nie robił. Do tego się dąży,

to jako zabawę. Przychodzą na trening, bo są

grywkowych, gdzie zawodnicy mają świado-

by praca była przyjemnością. Kiedy dzieciaki

koledzy, bo się można pośmiać. Kluczem jest

mość po co tu są i chcą się doskonalić,

przychodzą z uśmiechem na trening naprawdę

wytrwałość. W wieku 10-12 lat pojawią się inne

na początek mógłbym uczyć się zawodu jako

z dziećmi?
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do jak największej ilości pojedynków. Jeśli na-

gdzie

Życzymy więc awansu na polu piłkarskim
oraz satysfakcji w pracy z najmłodszymi.
Dziękuję.
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co bardziej podziwiać – pasję i biegłość, z jaki-

realizację zadań wynikających z CSR i promo-

mi pan Adam przybliża swoim czytelnikom mało

cji postaw ekologicznych oraz za finansowanie

atrakcyjne z pozoru, a na pewno bardzo proza-

kwartalnika. Życzę Państwu dalszego rozwoju,

iczne zagadnienia związane z działalnością jego

dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS

Ostatecznie postanowiłem, że będę z jednakoPięć lat historii pisma, poświęconego ekologii

Ten numer EKOgadki ma niespodziewanie dla wszystkich

może świadczyć o co najmniej dwóch

charakter jubileuszowy.

cieszyć, że niełatwy i wciąż,

Spotykamy się oto po raz dwudziesty, nadto od ukazania się
pierwszego numeru kwartalnika minęło właśnie 5 lat.
Niespodziewanie, bo przystępując do redagowania pierwszego numeru, do pisania pierwszych artykułów nie spodziewaliśmy się, że w tej naszej przygodzie z pisaniem zawędrujemy
tak daleko.

i

profesjonalizmem.

Lublinian nie trzeba do tego

brze redagowana. Połączenie

zapewne przekonywać, bo

głównego tematu z innymi

dobrze wiedzą, jaki mają

dziedzinami życia sprawia,

skarb. A tym, którzy do
Lublina zaglądają okazjonal-

że każdy znajdzie tutaj coś

nie, jak ja, polecam program

dla siebie.

obowiązkowy: przejść się z placu

Dla mnie to też osobista sa-

Litewskiego na Zamek, wysłuchać

tysfakcja, że dobre i ciekawe pismo

kich autorów i współpracowników naszego kwartalnika za to, że chcą dzielić się z nami

A on, wspólnie z grupą kompetentnych osób

swoją pasją, wiedzą, czasem i talentem.

tego dokonał. Powodzenia na długą przyszłość!

„Atamana” w wykonaniu Jana Kondraka
i przeczytać najnowszy numer „EKOgadki”.
Z urodzinowymi serdecznościami
Przemysław Bogusz, dziennikarz, poeta,
pięśniarz.
Gadułą jestem, więc na okoliczność jednego z wywiadów, z przyjemnością gadało mi się

i szerokiej rzeszy czytelników. Mam nadzieję
Anna Iberszer, aktorka, choreografka

swoich

niem

Lublinie. Serdeczne gratulacje dla red. Adama

i tancerka.

traktujące

EKOgadka jest bardzo do-

nym rynku wydawniczym to już jest sukces.

Pewnie nie jestem jedyny, który zadaje sobie

poważnie

interesowaniem. Po drugie:

Przystupy, bo funkcjonowanie pięć lat na trud-

podobne pytania, ale do rzeczy...

to czasopismo wysokiej próby,
odbiorców, robione z odda-

ukazuje się w bliskim mi uczuciowo

do zobaczenia, lub do „przeczytania”!

ników „EKOgadki”, bo uważam, że

temat jednak cieszy się za-

Z tej okazji do redakcji EKOgadki napłynęło wiele życzeń i ciepłych słów od naszych

Ludzie.... to już pięć lat ? To już dwudziesty

samego zachęcam pozostałych czytel-

niestety, niezbyt popularny

przyjaciół i czytelników. Przekazujemy je tedy, jako przepiękne podziękowania dla wszyst-

numer ? Kiedy to minęło ?

wą mocą podziwiał jedno i drugie. Do tego

sprawach. Po pierwsze: trzeba się

Stefan Szczepłek, dziennikarz sportowy.
Z panem Adamem Przystupą poznałem się

z „EKOgadką”. A na łamach tego kwartalnika

korespondencyjnie. Poinformował mnie, że sły-

ukazują się przeciekawe artykuły i felietony. I to

szał moje piosenki, zrobiły na nim wrażenie

zarówno dla młodszych, jak i starszych czytelni-

i chciałby zamieścić ich teksty w redagowanym

ków. Wartością dodaną jest fakt, że jest to wy-

Kwartalnik EKOgadka trafił w moje ręce kilka

przez siebie czasopiśmie. Poczułem się docenio-

dawnictwo bezpłatne, dociera więc do szerokiej

Pierwsza myśl? Kolejna gazetka branżowa,

lat temu, gdy w ramach prowadzenia kierunku

ny, co zawsze miłe dla każdego twórcy, ale jakież

rzeszy odbiorców.

pewnie nic ciekawego, nuda....a potem siadłem

studiów Logistyka, na Wydziale Ekonomicznym

było moje zdumienie, kiedy dowiedziałem się, że

Pięciolecie to ładny jubileusz. Rekin polarny

i przeczytałem od dechy do dechy...

UMCS, studenci kierunku uczestniczyli w za-

wspomniane czasopismo jest poświęcone tema-

żyje blisko 400 lat, a niektóre gatunki gąbek

Ten kwartalnik wpadł w moje ręce przypadkowo i to było spore zaskoczenie.

Dzięki Eko-gadce stale poszerzam wiedzę

jęciach terenowych w zakładzie przetwórczym

tyce gospodarki komunalnej. Zdumienie przero-

nawet ponad 1000. Nie zapędzając się jednak,

z zakresu ekologii, recyclingu i zarządzania od-

KOM-EKO. Od pierwszego numeru jest czasopi-

dziło się w zachwyt, kiedy pan redaktor przysłał

życzę Wydawnictwu kolejnych równie owocnych

padami, co pozwala mi, w najmniej oczekiwa-

smem dostępnym dla studentów i pracowników

mi jeden z numerów „EKOgadki”. Oto okazało się,

lat, równie ciekawych artykułów i reportaży.

nym momencie błysnąć w każdym towarzystwie.

UMCS w Bibliotece Wydziału Ekonomicznego.

że w Lublinie działa człowiek, który potrafi w na-

Gadajmy, czytajmy, doświadczajmy…, bo kwar-

Oby tak dalej Eko-gadko.... w setnym nume-

W każdym numerze, poza tekstami merytorycz-

turalny, bezpretensjonalny sposób, połączyć tak

talnik ten to edukacja, informacja, nawet relaks

nymi i analizą aktualnych wydarzeń w sferze

odległe, wydawałoby się, tematy, jak gospoda-

wieczorową porą z „EKOgadką” w ręku… .

logistyki zwrotnej i recyklingu, można znaleźć

rowanie odpadami i muzyka klasyczna, edukacja

Wojciech Misiukiewicz, leśnik, fotograf,
pracownik Wigierskiego Parku Narodowego

rze obiecuję pojawić się na rozkładówce !!!
Marcin Wójcik, kabaret Ani Mru-Mru.
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JUBILEUSZ

należą się także Zarządowi Spółki za sprawną

liczne artykuły dotyczące codziennego funkcjo-

ekologiczna i sztuka nowoczesna, wreszcie recy-

To była dla mnie prawdziwa przyjemność

nowania systemu oczyszczania Lublina, artykuły

kling i …poezja. Moją uwagę zwróciła nie tylko

i zaszczyt udzielić wywiadu Państwa gazecie.

i ciekawostki historyczne, wywiady z pasjonatami

tematyczna różnorodność ale i niezwykła kultura

Rzetelność i klasa to wartości nie do przecenie-

ekologii itp. Gratuluję Redaktorowi Naczelnemu,

słowa cechująca kwartalnik prowadzony przez

nia w czasach szybkiej i byle jakiej informacji.

p. dyr. Adamowi Przystupie, pomysłu i realizacji

redaktora (a także – jak się doczytałem – dyrek-

Byłam tak zauroczona okładką, papierem

Z okazji 5 jubileuszu życzę Państwu nieustają-

wydawnictwa, a całej Redakcji, w dniu jubileuszu

tora) Przystupę. Jako dziennikarz i autor tekstów

i szatą graficzną, że nim dotarłam do wywia-

cego zapału w tworzeniu kolejnych numerów

kwartalnika – dalszego rozwoju. Podziękowania

wierszopodobnych nie mogłem się zdecydować,

du… „O miłości w pigułce…” (nr 6 - zima 2018)

Pamiętam, kiedy po raz pierwszy wzięłam
do ręki gazetę!
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zakres. „Ekogadka” to nie „gadanie” o popularnie

Muzeum Historii Miasta Lublina – Oddział

Składamy wielkie gratulacje Panu Dyrektorowi

Z radością odnotowałam, że poleca Pan mojego

rozumianej ekologii, a artykuły o szeroko pojętej

Muzeum Narodowego w Lublinie serdecznie

i Redaktorowi Naczelnemu „EKOgadki” Adamowi

ulubionego „Anglika, który wszedł na wzgórze…”

przyrodzie, o ludziach, ciekawych wydarzeniach,

gratuluje wydania jubileuszowego, 20. numeru

Przystupie i życzymy dalszych tak ciekawych te-

Państwa pismo tak doskonale odkurza hi-

zarówno historycznych, jak i aktualnych, związa-

kwartalnika „EKOGADKA”. Wysoki poziom cza-

matów, weny twórczej i inspiracji oraz wytrwało-

storię i kulturę… I dla Łyski w nim miejsce i dla

nych Lublinem i nie tylko... To czasopismo o sze-

sopisma z pewnością wpływa na podnoszenie

ści na kolejne lata w wydawaniu tego niezwykłe-

Wyczółkowskiego i dla czarnego kota i dla muzy-

rokich horyzontach i wartościowych treściach,

dobrej marki Państwa przedsiębiorstwa, którego

go kwartalnika.

ki i dla poezji!

staranie wybranych i podanych w eleganckiej

cele sięgają nie tylko działań ekonomicznych, go-

Zarządowi KOM-EKO S.A. serdecznie gratu-

Ekogadka to spory haust optymizmu i pogo-

szacie graficznej. Czasopismo warte jest rozpro-

spodarczych i ekologicznych, ale również prospo-

lujemy niecodziennego i bardzo cennego czaso-

dy ducha a Pan, Panie Adamie jest Człowiekiem

pagowania, by mogło dotrzeć do większej ilości

łecznych. Czasopismo cieszy się dużą popular-

pisma, które służy wielu instytucjom i osobom

Renesansu!

odbiorców. Gratuluję tego niezwykłego zapału do

nością wśród lublinian i turystów odwiedzających

oraz wzbogaca proces edukacyjno – wychowaw-

tworzenia kwartalnika oraz pomysłów na nowe

nasze Muzeum. Cieszymy się, że mamy możli-

czy młodego pokolenia. Życzymy dalszych wspa-

tematy i nowych współpracowników.

wość dołączenia do grupy autorów publikujących

niałych Jubileuszy!

Miało być tylko „ kilka zdań” - dodam wiec
jeszcze tylko, że Ekogadka to Gazeta, w której
nie ma śmieci!
Barbara Czaykowska Kłoś, pisarka

Serdecznie pozdrawiam

w „EKOGADCE”. Kwartalnik ten w przyszłości bę-

Henryka Olszak – Dyrektor Szkoły oraz

Grażyna Szymczak wraz z pracownikami

dzie doskonałym źródłem wiedzy na temat życia

Katarzyna Rajkiewicz – nauczycielka j. pol-

społecznego, kulturalnego, gospodarczego oraz

skiego, Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa

nauki i przemysłu Lublina. W związku z tym każ-

Piłsudskiego w Lublinie.

Ogrodu Botanicznego UMCS
EKOgadka to kwartalnik, który cieszy się
uznaniem i zainteresowaniem w środowisku

Mimo, że większość tradycyjnej pracy z książ-

dy numer Państwa czasopisma jest archiwizowa-

akademickim Politechniki Lubelskiej. Regularnie

ką i czasopismem odbywa się w działach meryto-

ny w naszych zbiorach. Życząc dalszych sukce-

Ekogadka to wartościowe czasopismo speł-

trafia do rąk studentów i pracowników. Zawiera

rycznych Biblioteki, to przez Sekretariat - a tym

sów i powodzenia w realizacji nowych projektów

niające istotną funkcje społeczną. Kształtowanie

ciekawe artykuły, które podnoszą świadomość

samym nasze ręce - przewija się mnóstwo ksią-

Państwa firmy pozostajemy w nadziei, że każda

świadomości ekologicznej, edukacja na temat

ekologiczną czytelników i przekonują o potrze-

żek, czasopism, broszur, reklam. W tym gąszczu

następna „EKOGADKA” będzie kolejnym krokiem

ochrony środowiska w którym żyjemy to kwe-

bie i celowości działań dla czystości planety.

publikacji „Ekogadka” zawsze najbardziej przy-

do nowych jubileuszy.

stia komfortu życia a nawet idąc dalej kwestia

Priorytetem redakcji czasopisma jest przeka-

kuwała naszą uwagę. Poza treściami branżowy-

Miasta Lublina

naszego bycia lub nie bycia na jeszcze zielonej
planecie. Pan redaktor naczelny Adam Przystupa

zanie czytelnikom w przystępny i interesujący

mi zawsze znajdujemy w niej ciekawe artykuły

sposób aktualnej wiedzy i nowości dotyczących

dotyczące lubelskiej, ale też i polskiej kultury,

zagadnień z zakresu zrównoważonego rozwoju,

relacje z wydarzeń np. takich, które działy się

Z EKOgadki nauczyciele czerpią inspiracje do

dawnictwa, robi to z pasją, fachowością i sukce-

gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym warto-

w Lublinie, a nam niestety umknęły. Na uwagę

ciekawych zajęć, to ona niejednokrotnie uatrak-

sem szkoda by było wyrzucić do śmieci tę cenną

ści recyklingu. Lektura artykułów w EKOgadce

zasługują w szczególności ciekawostki ekologicz-

cyjnia lekcje biologii, przyrody, historii czy języka

inicjatywę. Mam nadzieję i życzę sobie i innym

stanowi źródło inspiracji do odpowiedzialnych

ne, opisane w bardzo ciekawy i przystępny spo-

polskiego. Bywa, że lektura EKOgadki poddaje

by to wydawnictwo nadal żyło, uczyło i bawiło

działań względem środowiska przyrodniczego.

sób. To wszystko sprawia, że nie tylko my z przy-

pomysł na klasową wycieczkę do interesującego

pro publico bono. Amen.

dwoi się i troi by utrzymać atrakcyjność tego wy-

Jarosław Koziara, artysta plastyk

Członkom redakcji czasopisma życzymy także

jemnością czytamy w przerwach „Ekogadkę”,

miejsca w Lublinie i nie tylko. Nauczyciele, spę-

w przyszłości ciekawych artykułów i utrzymania

ale trafia także ona w swojej „bibliotecznej dro-

dzając tzw. „okienka” w pokoju nauczycielskim,

profesjonalizmu wydawniczego oraz poczucia,

dze” również w ręce naszych dzieci. Mnogość te-

chętnie podczytują sobie EKOgadkę. Naszych

Wspaniałe, mądre pismo mające formę staro-

że czasopismo pełni ważną rolę w kształtowaniu

matów i niesztampowe do nich podejście czyni

uczniów do sięgnięcia po ten kwartalnik zachę-

polskiej sylwy (łac. silva rerum dosł. las rzeczy)

świadomości ekologicznej i wpływa istotnie na

z „Ekogadki” naprawdę ciekawą alternatywę dla

ca jego atrakcyjna szata graficzna, piękny papier

. Pismo na czasie, pokazujące w sposób wielo-

zachowania prośrodowiskowe czytelników.

coraz mocniej wypierającego papier Internetu.

i ciekawe zdjęcia. Ale największą fanką EKOgadki

wymiarowy i głęboki sprawy związane z ekolo-

Z okazji jubileuszu 5-lecia zespołowi redak-

W swoim oraz całej Biblioteki imieniu pra-

jest P. Dyrektor Szkoły, która – choć zapracowa-

gią- ale nie tylko . Bardzo dużo tekstów zwią-

cyjnemu „EKOgadki” składamy gratulacje i ży-

gniemy podziękować za tak ciekawą a zarazem

na i nieustannie zajęta – na lekturę pisma wyda-

zanych jest z kulturą i historią (chwała za to

czenia dalszego rozwoju i sukcesów

inną propozycję czytelniczą. Jednocześnie z oka-

wanego przez Przyjaciela naszej szkoły zawsze

Adamowi i Piotrowi - redaktorom „Gadek” !!!!!).

znajdzie czas.

Choć to Lublin jest w centrum zainteresowania

Pracownicy
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Magdalena Piwowarska, Muzeum Historii

Katedry

Zrównoważonego

zji Jubileuszu 5-lecia istnienia kwartalnika skła-

Transportu i Źródeł Napędu Politechniki

damy wszystkim Pracownikom i Twórcom tego

Cieszy nas rozwój tego czasopisma. Jako spo-

pisma redaktorzy nie tracą z oczu Świata i jego

Lubelskiej

periodyku serdeczne gratulacje, szerokiego gro-

łeczność szkolna zaznajomiona z nim od pięciu

problemów. Jeżeli w piśmie ukazuje się tekst

na oddanych Czytelników, wielu sukcesów wy-

lat obserwujemy, jak zmienia się, staje się bar-

wspominający mojego ulubionego barda Jana

Panie Adamie, wielokrotnie już chwaliłam ja

dawniczych oraz niegasnącego zapału w dążeniu

dziej atrakcyjne, nasycone nowymi treściami,

Krzysztofa Kelusa i jego przejmującą piosenkę

i inni pracownicy Ogrodu Botanicznego kwar-

do przekazywania naukowych a zarazem bardzo

ubogacone rozmowami z ciekawymi postaciami.

„Biełomor -Kanał”- którą na dodatek komentu-

talnik, którego jest pan Redaktorem naczelnym

ciekawych informacji na obecnym poziomie.

Pojawiają się nowe zagadnienia, nowe tematy,

je Jacek Kleyff, to ja się jego autorowi Adamowi

i cieszę się, że możemy być również współauto-

Życzymy dalszych sukcesów oraz jubileuszy!

nowe cykle i rubryki. Zawartość EKOgadki pęcz-

Przystupie mogę tylko głęboko pokłonić.. Adamie

rami pisma.

Adelina i Kasia, Wojewódzka Biblioteka

nieje i nasyca się jakością. Miło mieć takiego to-

i Piotrze bardzo Wam za to pismo dziękuję !!!!!

Pozwolę sobie jeszcze raz, na pi-

śmie to powtórzyć. „Ekogadka” to kwartalnik za-

Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie

EKOGADKA NR 20 - JESIEŃ 2022

- jednym tchem czytałam strona po stronie.

warzysza na drodze wspierania i kształtowania

wierający bardzo ciekawe treści, swą tematyką

przyszłych pokoleń, w których zapewne znajdą

daleko wykraczające poza sugerowany tytułem

się stali czytelnicy EKOgadki.

Tomasz Pietrasiewicz, Teatr NN
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a przede wszystkim drugi człowiek, jest dla nas

słuchania rozmyślałaś o tym, co odpowiedzieć

ważny. Dajemy mu dodatkową przestrzeń do wy-

rozmówcy, jak zareagować? Czy zdarzyło Ci się

powiedzi. Nawet jeśli nasz rozmówca z tego nie

w trakcie słuchania oceniać czyjąś wypowiedź

skorzysta, to otrzymuje sygnał, że mamy otwar-

albo interpretować ją po swojemu? A może było

tość, aby go wysłuchać.

też tak, że nie mogłeś się już doczekać, kiedy

Słuchanie jest wielką wartością. Słuchając

druga osoba skończy już mówić? To typowe błędy

drugiej osoby wzbudzasz jej zaufanie, przełamu-

komunikacyjne, które mogą zdarzyć się każde-

jesz opór, zmniejszasz napięcie i druga strona

mu, ale sprawiają, że tak naprawdę nie słucha-

jest skłonna bardziej się otworzyć. Słuchając mo-

my. Jakie są tego konsekwencje? Nie potrafimy

żesz poprawić samopoczucie Twojego rozmówcy,

odpowiednio zareagować na słowa naszego roz-

ponieważ okazujesz mu uwagę. Słuchanie może

mówcy albo reagujemy zupełnie nieadekwatnie

sprawić, że wpływasz na podniesienie poczucia

do sytuacji. Nie wiemy też, o co zapytać albo nie

wartości drugiej osoby. A to wyzwala zaufanie

umiemy kontynuować dalej rozmowy. To wszyst-

do samego siebie. Dlatego słuchanie ma tak

ko sprawia, że nasz rozmówca czuje się niero-

wielką siłę. Słuchając wyrabiasz swój charakter

zumiany, ignorowany. Odnosi wrażenie, że nie

i samodyscyplinę.

okazujemy mu zainteresowania. Dlatego, jeśli
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albo jakie zrobić zakupy? Jak często w trakcie

To kogo dzisiaj posłuchasz?

chcesz usłyszeć co mówi do Ciebie druga osoba,
jeśli zależy Ci na tym, żeby ją zrozumieć, skoncentruj się na wypowiedzi. To wymaga pewnej
samodyscypliny, a nawet treningu, szczególnie
w przypadku osób, które mają tendencję do zagadywania innych.

SIŁA SŁUCHANIA

Powyższe

słowa

były

skierowane

przede

wszystkim do osób, które już słuchają, ale łapią się na tym, że to ich słuchanie nie zawsze
jest uważne. Co jeśli jednak należysz do osób,
które nie próbują słuchać? Część osób robi to
rzadko, ponieważ często stosuje komunikację

MAŁGORZATA POŁOK

jednostronną. Komunikat jednostronny to taki,
kiedy przekazujesz komuś informację, nie ocze-

C

kując odpowiedzi albo interakcji z drugiej strony.
To również wypowiedź, która jest sformułowana
zy zastanawiałeś się kiedyś dlaczego

to jaką jesteś osobą, przychodzi taki moment,

w taki sposób, że druga strona nie ma szansy

człowiek ma aż dwoje uszu a tylko jed-

kiedy będziesz słuchał. Tylko czy wtedy rzeczy-

na wypowiedź, komentarz lub wyrażenie opinii,

ne usta? Po to, aby dwa razy więcej słuchał niż

wiście słuchasz? Czy jesteś skoncentrowany na

ponieważ nie ma na nią miejsca. Komunikacja

mówił. Tak brzmią wciąż aktualne słowa staro-

słowach Twojego rozmówcy, czy myślisz o czymś

jednostronna umożliwia przekazanie informacji,

żytnych filozofów.

zupełnie innym?

polecenia, ale stosowana zbyt często nie pozwala

Małgorzata Połok
Dyplomowany

coach

oraz

trener

biznesu.

Ktoś powie, że zawsze słucha więcej, niż

Człowiek słuchając innych ma bardzo dużo

budować relacji z ludźmi. Jeśli chcemy budować

Ukończyła Szkołę Trenerów IBD Business School oraz

mówi, ponieważ nie lubi wygłaszać opinii, czy

wolnego czasu. Według badań średnie tem-

relacje z ludźmi, powinniśmy stosować komuni-

Szkołę Coachów Akademii SETT. Posiada tytuł MBA

też dużo rozmawiać. Inni wciąż mówią, zasy-

po wypowiadania słów to około 2,5 słowa na

kację dwustronną. Komunikacja dwustronna po-

z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem.

pują świat słowami, opiniami, przemyśleniami.

sekundę, czyli od 125 do 150 słów na minutę.

lega na takim formułowaniu komunikatów, aby

Posiada ponad 22 lata doświadczenia zawodowego,

To dodaje im energii i sprawia przyjemność. To

A ile słów człowiek jest w stanie usłyszeć i zro-

poprzez zastosowanie odpowiedniej treści, odpo-

z czego ponad 10 lat w zakresie prowadzenia szkoleń,

czy bardziej wolisz słuchać, czy mówić zależy od

zumieć? Znacznie więcej, bo od 500 do 600 słów

wiedniego tonu głosu lub poprzez zadanie wła-

warsztatów rozwojowych i rekrutacji oraz 12 lat jako

tego kim jesteś, jaką masz osobowość, charakter

na minutę. Dane te mogą się różnić w zależności

ściwego pytania, wywołać interakcję drugiej oso-

menadżer. Od ponad 2 lat prowadzi profesjonalne sesje

oraz styl komunikacji z otoczeniem. Część z nas

od języka, miejsca zamieszkania a także innych

by i zachęcić ją do rozmowy. Możesz na przykład

coachingowe. Jest praktykiem w dziedzinie marketin-

bardzo lubi rozmawiać z ludźmi, prowadzić kon-

czynników. Niemniej to oznacza, że w trakcie

komuś powiedzieć: „Zrób to zadanie!”, a możesz

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

wersacje, dyskusje, czy też nawiązywać nowe

słuchania masz do dyspozycji 2/3 czasu, żeby

też powiedzieć: „Zależy mi na tym, abyś zrobił

Inspiruje i sama wciąż poszukuje inspiracji.

relacje. Inni czują się dobrze, kiedy mogą kogoś

rozmyślać o innych rzeczach.

to zadanie. To dla mnie bardzo ważne. Czy mogę

Prywatnie żona i mama trójki dzieci. Kocha ludzi,

wysłuchać, obserwować, analizować czyjąś wy-

Czy zdarzyło Ci się słuchając drugiej osoby

liczyć na Twoją pomoc?”. W tym drugim komuni-

naturę i podróżowanie. Nieustannie wspiera innych

powiedzieć i wyciągać wnioski. Bez względu na

myśleć na przykład o tym, co ugotować na obiad

kacie pokazujemy, że opinia drugiego człowieka,

w ich działaniach.
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broszur reklamowych stale powiększamy. Tam
również istnieje możliwość oglądania filmów
o odpadach z lat 50-tych.
Skąd

pochodzą

prezentowane

samochody?
i z północnego wschodu Stanów Zjednoczonych.
Wiele starszych podwozi pochodzi ze środkowego zachodu. W przypadku niektórych śmieciarek
zabudowa jest jedyną rzeczą, którą można uratować, dlatego czasem uzupełniamy o właściwe
FOTO: Waste Pro USA.

Jedyne
takie muzeum

Ciężarówki przyjechały aż z Waszyngtonu

podwozia z innych pojazdów.
Jak wiele pracy kosztuje ich renowacja?
Przeważnie wykonanie remontu ciężarówki
trwa od 3 do 6 miesięcy. Koszt może wahać się
od 20 000 USD do 70 000 USD w zależności od
egzemplarza, nad którym pracujemy. Niektóre
ciężarówki po remoncie mogą ponownie działać (stają się w pełni funkcjonalne), podczas

Jeśli kiedyś zdarzy się Wam zawitać na Florydę, być może stopy
powiodą was na obrzeże Orlando, gdzie znajduje się jedyne w swoim
rodzaju muzeum prowadzone przez ﬁrmę Waste Pro. W myśl głoszonej
zasady „Kiedy kontynuujemy wytyczanie nowej ścieżki w branży
recyklingu i odpadów, rozumiemy, jak ważne jest pamiętanie
i zachowywanie naszej przeszłości” prezentują zwiedzającym
unikalną kolekcję zabytkowych śmieciarek, o której rozmawiamy
z kuratorem wystawy Scottem Collierem.
Tłumaczenie: Agnieszka Matys

gdy inne – w zależności od dostępności części
i typu pojazdu – wymagają tylko kosmetycznego
odświeżenia.
Który z eksponatów można uznać za najcenniejszy? Czy są z nimi związane jakieś
szczególne historie?
Trudno byłoby wycenić którąkolwiek z tych
ciężarówek, byłaby niewielka grupa kupujących,
dla których mają one wartość. Dzielenie się historią ma większą wartość niż cokolwiek innego.
Mieliśmy to szczęście, że wykonaliśmy dwie ciężarówki do filmu „Fences” („Płoty”) z Denzelem
Washingtonem. Myślę, że ta ciężarówka jest
wyjątkowa, nie tylko dlatego, że uczestniczyłem w jej renowacji, ale także dlatego, że mogę

The Waste Pro Garbage Truck Museum w

zajmuje zazwyczaj od 3 do 6 miesięcy, a my

oglądać ja na planie filmowym. Mamy DeMartini

Sanford na Florydzie, to niezwykłe miejsce,

zwykle prowadzimy ją dla 5 pojazdów jednocze-

z lat 30. z San Francisco w Kalifornii, która rów-

gdzie można podziwiać niezwykłą kolekcję

śnie. Najstarsza jest ciężarówka Mack AC z na-

nież jest wyjątkowa. To one zostały nazwane

samochodów służących do odbioru odpa-

pędem łańcuchowym z 1925 roku. To samochód

„padlinożercami”. Przez całe lata 50-te używa-

dów. Co zainspirowało powstanie muzeum?

używany przez firmę Dunn Coal. Dostarczano

no tych ciężarówek o wyjątkowym stylu, choć

John Jennings właściciel Waste Pro to „śmie-

nim węgiel, a następnie z tych samych miejsc

jak dziś wiadomo nie była to najskuteczniejsza

ciarz” drugiej generacji. Jego ojciec jest dla nie-

wywożono popiół i inne śmieci. W ten sposób na

metoda odbioru odpadów. Posiadamy również

go ogromną inspiracją i zachęcił go do pracy

początku XX wieku w dużych miastach Stanów

unikalny model przygotowany na potrzeby uzy-

w branży odpadowej. Pomysł Johna na założenie

Zjednoczonych rozpoczęto usuwanie odpadów.

skania w 1953r. przez Georga W. Murphy’ego pa-

muzeum historii w tej dziedzinie został wdrożony

Nie narzekacie na brak odwiedzających…

tentu na mechanizm załadowczy śmieciarki. Ten

w życie po nabyciu budynków w Stanford w 2009

To prawda, często organizujemy wycieczki.

patent został sprzedany produkującej zabudowy

Wystawa rozpoczyna się w pierwszej sali, gdzie

do śmieciarek firmie Heil i stał się znany jako

mamy ciężarówki odlewane ciśnieniowo i inne

model Collectomatic. A ponieważ w muzeum

pamiątki związane z zagospodarowaniem odpa-

mamy również odrestaurowanego Forda Heila

roku.
Jak wiele zabytkowych pojazdów znajduje się w waszej kolekcji?
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Obecnie w muzeum wystawione są 43 cię-

dów. Kolejne trzy hale również wypełnione są

Collectomatic z 1955 roku, oba eksponaty zgrab-

żarówki, a kolejne są sukcesywnie odnawia-

śmieciarkami. Zwiedzanie kończymy w bibliote-

nie łączą się one ze sobą.

ne w cyklu kwartalnym. Renowacja ciężarówek

ce, której zbiory archiwalnych zdjęć, instrukcji,
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Tropem
miejskich uroczysk
O uroczyskach, miejscach w mieście, w których możemy
doświadczyć kontaktu z dzikim krajobrazem rozmawiamy
z dr inż. Janem Kamińskim, Katedra Kształtowania
i Projektowania Krajobrazu KUL.
Porozmawiajmy

o

miejskich

uroczy-

skach. Samo słowo budzi zaciekawienie,
zdaje się mieć w sobie ukrytą tajemnicę. Co
tak naprawdę oznacza?
Wymyśliliśmy ten termin, by zwrócić uwagę
na miejsca, które często nazywa się nieużytkami
lub chaszczami. Nazwy te niosą ze sobą domniemanie, że raczej nie są to miejsca wartościowe,
że można je zabudować, a ich strata nie będzie
istotna. Tymczasem my spojrzeliśmy na wszystkie nieformalne tereny zieleni na terenie Lublina
przyroda posiada szczególne wartości wizualne.
Niespodziewanie można w obszarze miasta doświadczyć naturalnego krajobrazu i dzikiej przyFOTO: Uroczysko Lipnik. Jan Kamiński.

rody. Miejsca te są rzadko uczęszczane przez
mieszkańców. To z jednej strony przyczynia się
do ich ochrony, ale z drugiej może skłaniać do
ich degradacji, wywożenia śmieci. Szukając dla
nich odpowiedniej nazwy sięgnęliśmy po uroczysko, słowo, które kojarzy się nam z lekturą „Pana
Tadeusza”. Miejsce dzikie, niedostępne, w którym
kryją się tajemnice i czary. Tam gnieździ się to, co
nie jest dostępne dla ludzkiego oka. Zważywszy,
że miejsca te funkcjonują w krajobrazie miasta,
ukuliśmy termin uroczysko miejskie.
Skąd pomysł by okrywać, badać, inwentaryzować takie miejsca?
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FOTO: Tzw. „rękaw” Zalewu. Jan Kamiński.

FOTO: Jeziorka przy ul. Koło. Rafał Junko.

i zwróciliśmy uwagę, że w niektórych miejscach
się

ale nigdy nie zostały do końca zagospodarowane

wizualnymi.

i przyroda dość szybko je odzyskiwała. Jeszcze

Gdybyśmy zaczęli od bioróżnorodności być może

innym typem uroczysk są miejsca, gdzie dzika

inne tereny wypadły by korzystniej, natomiast

przyroda powróciła jak zarastające pola, sady,

nam zależało na całościowej formie krajobrazu.

tereny powojskowe czy pokolejowe.

przebadać
przede

je

systematycznie.

wszystkim

Zajęliśmy

wartościami

Mamy w Lublinie takie tereny, gdzie
z przekonaniem możemy powiedzieć, że
ostała się tam przyroda, która nie zaznała
ingerencji człowieka?

Jak dużo uroczysk odkryliście na terenie
Lublina?
W ramach badań zinwentaryzowaliśmy 91
terenów, z których 61 uznaliśmy za uroczy-

możliwe.

ska. Ogółem zajmują one powierzchnię 572,70

Wszystkie tereny noszą ślady jakiegoś użyt-

ha, co stanowi ok. 3,9 % powierzchni miasta.

kowania. Nawet naturalne meandry Bystrzycy

Najliczniej występujące uroczyska miejskie to

noszą ślady ingerencji człowieka, np. przez na-

przede wszystkim formy związane z suchym do-

sadzenia drzew wzdłuż rzeki. Sama rzeka, też

linami. Spośród 84 dolin i wąwozów na terenie

odczuła skutki naszych zabiegów, choćby przez

Lublina wiele zostało już przekształconych, za-

Nie

sądzę.

To

raczej

nie

jest

budowę w latach siedemdziesiątych Zalewu

budowanych czy zasypanych, niewielka ich część

To wynikało z fascynacji fenomenem miasta,

Zemborzyckiego. Ten zbiornik zaporowy osłabia

została urządzona w formie parkowej. Mimo to

z własnych odkryć, że na jego ternie są obsza-

jej siłę, zatrzymuje też piasek, który rzeka niosła

odnajdujemy w nich najbardziej naturalne kra-

ry, które nas samych zaskoczyły swoją formą

tworząc plaże. Tak więc takich prawdziwie natu-

jobrazy. Mamy też w Lublinie kilka wciąż aktyw-

wizualną, krajobrazową, kontrastem z otocze-

ralnych terenów już nie mamy. Nawet Stary Gaj,

nych wąwozów, fragment naturalnie meandrują-

niem. Wyróżniały się tak mocno, że nie mogli-

gdzie do uroczysk zaliczyliśmy Rezerwat Stasin

cej rzeki w pobliżu dawnego Lubelskiego Klubu

śmy pozostać na nie obojętni. Stąd zrodziła się

(miejsce ochrony brzozy czarnej), to las upraw-

Jeździeckiego, mamy starorzecza, suche doliny

myśl, że te fragmenty krajobrazu to unikalna

ny. Uroczyska miejskie to często miejsca, któ-

denudacyjne z bezodpływowymi oczkami wod-

wartość. Jako pracownicy Katedry Kształtowania

re podlegały modyfikacjom, odkształceniom np.

nymi, fragmenty lasów czy też skarp. Te ostat-

i Projektowania Krajobrazu KUL postanowiliśmy

były miejscem wysypywania jakiegoś urobku,

nie są położone w ścisłym centrum miasta, gdzie
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skarpy zostały niezabudowane i obrosły kolco-

Wyobraźmy sobie taką sytuację, że wchodzimy

wojem między innymi w okolicy ul. Dolnej Panny

do jednego parku i mamy dostępne wszystkie

Marii i Wzgórza Czwartek.

pozostałe poprzez bezkolizyjne powiązania pie-

Domyślam się, że ów system dolin ma

sze i rowerowe. „Zielona sieć” to alternatywny

dla Lublina nie tylko wartość krajobrazową,

sposób poruszania się, komunikacji, zmniejsze-

ale również ekologiczną.

nie dystansu, przybliżenie niektórych dzielnic do

To bardzo duży atut. Układ suchych do-

siebie poprzez powiązania nieoczywiste. Bazą dla

lin i wąwozów szczególnie w dzielnicach Czuby

budowy takiego systemu jest dolina Bystrzycy

i Rury jest zorientowany w układzie wschód-za-

i powiązania z nią sieć lubelskich suchych dolin

chód, co jest zgodne z kierunkiem przeważają-

i wąwozów. To idea szersza niż same uroczyska.

cych wiatrów. Podobnie jest z doliną Czechówki.

Wróćmy więc do samych uroczysk, czy te

Są to naturalne korytarze które przewietrzają

lubelskie różnią się od uroczysk w innych

miasto. Ich wartość ekologiczna polega też na

miastach?

tym, że są to obszary najbardziej naturalne, naj-

32

Na razie nasze badania ograniczają się do

bardziej różnorodne biologicznie, najważniejsze

Lublina. Przymierzaliśmy się do badań porów-

ze względu na siedliska różnych gatunków roślin

nawczych we Lwowie, ale ze względu na woj-

czy migrację zwierząt. Spójrzmy jednak na sieć

nę będzie trzeba z tym poczekać. Lwów ma

lubelskich wąwozów z punktu widzenia funkcji

inną specyfikę. Co ciekawe tam, w odróżnieniu

rekreacyjnej. Jako ludzie jesteśmy największym

do Lublina doliny są zabudowane, natomiast

ssakiem migrującym w tym mieście i bardzo po-

wzgórza, ich wierzchołki były na tyle wysokie

trzebujemy takich terenów co widać po sukcesie

i strome, że zachowały trochę naturalnych frag-

Parku Ludowego czy też ilości osób korzystają-

mentów krajobrazu. Część z nich objęto nawet

cych z drogi rowerowej nad Bystrzycą oraz po-

ochroną ustanawiając wewnątrz miasta Park

wiązanych z nią tras w suchych dolinach.

Krajobrazowy „Zniesienie”, który zaczyna się od

FOTO: Wąwóz przy ul. Szczytowej. Jan Kamiński.

i przyrodniczy za pomocą zielonych łączników.

FOTO: Meandry Bystrzycy w okolicach dawnego Klubu Jeździeckiego. Jan Kamiński.
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zabudowa zajęła już wierzchowiny oraz doliny,

miasto ma więc swoją specyfikę związaną z fe-

Trudno tam dojść suchą stopą. Natomiast przy

nomenami krajobrazowymi. Stąd w odniesieniu

wysokim poziomie wody można wpłynąć kaja-

do uroczysk miejskich zwracamy uwagę na ich

kiem. To miejsce znajduje się w północno-za-

unikatowość. W Lublinie głównym fenomenem

chodniej części Lasu Rudki nad rzeką Nędznicą,

jest sieć wąwozów, ale w innym mieście może

w okolicach ul. Marzanny.

nim być coś zupełnie innego.
Gdybyś miał wskazać swoje ulubione
uroczyska miejskie…

Szykujemy się do przygotowania mapy uro-

Na pewno jest to maleńki wąwóz przy ul.

czysk miejskich, w które zamieścimy informacje jak zwiedzać takie miejsca odpowiedzialnie

Kształtowania i Projektowania Krajobrazu KUL

i świadomie. Trzeba pamiętać, iż większości

zwykliśmy nazywać go „wąwozem Adamca”, bo

przypadków nie prowadzą do nich uczęszczane

informacje o jego istnieniu przekazał nam nasz

ścieżki. Bywa, że drogę do uroczysk trzeba sobie

kolega Paweł Adamiec. Moim osobistym „od-

wytyczyć samemu. Zachęcamy do takiego samo-

kryciem” jeszcze z czasów dzieciństwa jest na-

dzielnego odkrywania, wędrowania, choć najle-

tomiast uroczysko Lipnik. To dolina śródpolna

piej zacząć od ścieżek, które już istnieją. Trzeba

od ul. Grodzickiego, na północny zachód do ul.

przygotować się jak na wyprawę w dziki teren

Naftowej, w której na wiosnę tworzą się malow-

i pamiętać o odpowiedzialnym obcowaniu z przy-

nicze bezodpływowe oczka wodne. Kiedyś, jak

rodą. Słowem, nie niszczymy roślinności, nie nie-

pamiętam rosły tam topole, dziś cała dolinka za-

pokoimy napotkanych zwierząt, ale zachwycamy

rasta nawłocią. To nie jedyne, ale dwa ulubione

się krajobrazem.

miejsca. Bardzo polecam.
A te najbardziej zaskakujące?
Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w granicach Lublina mamy naturalny ols, czyli las pora-

Wysokiego Zamku i biegnie w kierunku wschod-

stający bagienne siedliska, na charakterystycz-

Postanowiliśmy

jako

nim poprzez całe pasmo wzgórz porośniętych

nych kępach dookoła otoczonych wodą. Olsy

fragment większej całości, jako perełki w ca-

lasem, ale również z fragmentami muraw ksero-

o drzewostanie budowanym przede wszystkim

łym systemie zieleni miasta. Idea „zielonej sie-

termicznych. Lwów pozbawiony jest również rze-

przez olszę czarną z domieszką jesionu mają

ci” polega na połączeniu wszystkich lubelskich

ki wyraźnie obecnej w krajobrazie. Pełtew płynie

szczególnie piękny wygląd w okresie wiosen-

terenów zieleni w spójny system rekreacyjny

podziemnym korytem i nie jest widoczna. Każde

nym, podczas kwitnienia roślin tworzących runo.

uroczyska

dzając miejskie uroczyska?

Szczytowej, absolutnie wyjątkowy. W Katedrze

I tu pojawia się pojęcie „zielonej sieci”…
traktować

Na co trzeba być przygotowanym zwie-
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testowanego produktu powstały Stowarzyszenia

wprowadzone, niemniej świadomość istnienia al-

takie jak Vegan Societyczy Leaping Bunny (słyn-

ternatywy jest pocieszająca i miejmy nadzieję,

ny biały króliczek), posiadające własne wytycz-

że ich implementacja oraz całkowite wyelimino-

ne, które firmy mają spełnić żeby móc kupić

wanie testowania kosmetyków i chemii domo-

certyfikat i umieścić logo na produkcie. Problem

wej na zwierzętach to tylko kwestia nieodległej

w tym, że te kryteria nie są niestety uniwersalne

przyszłości.

FOTO: Adobe Stock.

Wegańskie
czy Cruelty Free?
A może jedne i drugie?

ków, w innej przejdzie ostrzejszą weryfikację.

Skąd czerpać wiedzę

Praktykowany jest również proceder zlecania

W

Polsce

najbardziej

wiarygodnym

źró-

zatrudnionym przez firmy grafikom projektu de-

dłem wiedzy o statusie kosmetyków pozostaje

dykowanego logo informującego nas o jego teo-

„Stowarzyszenie Kosmetyki Bez Okrucieństwa”,

retycznym nietestowaniu, co jest bez wątpienia

powiązane z nim grupa na Facebooku o tej samej

nierzetelnym i nieuczciwym procederem.

nazwie oraz blog happyrabbit.pl gdzie znajdziemy gotowe listy wegańskich oraz Cruelty-Free

Rynek Chiński
Kierując

się

kosmetyków, a także chemii domowej,
rekomendacjami

wspomnianych organizacji i sto-

które są dostępne w najpopularniejszych polskich sklepach. Z kolei

warzyszeń, mając na uwadze

polecanym źródłem międzyna-

dobro zwierząt jak i własne su-

rodowym jest strona logical-

mienie najlepiej wybierać te,

harmony.net skupiająca się na

które wymagają szczegółowej

produktach

weryfikacji i transparentnych

poza granicami Europy.

odpowiedzi

dotyczących

produkowanych

np.

testowania surowców czy obecności na rynku Chińskim (Chiny
oprócz wymogu przetestowania produktu przed wprowadzeniem na swój ry-

Najważniejszy

pierwszy

krok
Jak ułatwić sobie przejście na kosmetyczną jasną stronę mocy? Po pierwsze

nek praktykują również post market testing czyli

– nie spinać się i nie wyrzucać od razu wszyst-

przetestowanie gotowego produktu na żywym

kich kosmetyków z łazienki! Marnowanie rzeczy

zwierzęciu). Argumentem podnoszonym przez

nie przyniesie nam żadnej korzyści, a tylko wpę-

specjalistów od marketingu oraz sympatyków

dzi w niepotrzebną frustrację. Zasada małych

firm kosmetycznych sprzedających swoje pro-

kroków będzie najlepsza – stopniowo, w wolnym

dukty w Chinach jest fakt, iż nie mają one wpływu

czasie poszerzajmy wiedzę, szukajmy alter-

Chcesz zacząć używać kosmetyków, które nie

mówimy o wegańskim kosmetyku mamy na my-

na obowiązujące regulacje. To fakt, ale wprowa-

natywy dla danego produktu np. tuszu do rzęs

mają nic wspólnego z niepotrzebnym cierpieniem

śli produkt, który nie posiada żadnych składni-

dzeniem swoich produktów do chińskich sklepów

czy płynu pod prysznic, wtedy kiedy widzimy,

zwierząt, ale czujesz się zwyczajnie przytłoczo-

ków (INCI) odzwierzęcych np. wosku, karminy

stacjonarnych, świadomie wyrażają na to zgodę.

że zaczyna się kończyć. Ułatwiajmy sobie życie

na/y ogromną liczbą produktów na sklepowych

czy kolagenu oraz takich, które byłyby na zwie-

Nieuzasadnionym jest więc określanie się przez

korzystając z gotowych list i e-booków. Miejmy

półkach w marketach i drogeriach? Świetnie!

rzętach przetestowane. Jeśli wszystkie kosmety-

nie mianem Cruelty-Free. Wyjątkiem na rynku

też świadomość, że pewne grupy kosmetyków

Ten artykuł wyjaśni różnicę między kosmetykami

ki, które produkuje dana marka spełniają powyż-

Azjatyckim, gdzie testowanie jest zabronione, są

są również lekarstwami. Co sytuacji kiedy dany

wegańskimi, a Cruelty-Free, wskaże wiarygodne

sze kryteria, wtedy możemy uznać te produkty

strefy wolnego handlu oraz Hong-Kong. Trzeba

kosmetyk pomaga w walce z chorobą np. skóry

źródła z listami kosmetyków nietestowanych na

jak i samą markę za Cruelty-Free. Brzmi prosto

przyznać, że stosunek do testowania zmienia się

głowy albo nasz ukochany zapach, który nosi-

zwierzętach oraz co oznaczają umieszczane na

i banalnie ale nie do końca takie jest ponieważ

również w samych Chinach, dzięki tamtejszym

my od 15 lat należy do koncernu testującego?

opakowaniach kosmetyków loga typu „słonecz-

my jako indywidualni konsumenci nie jesteśmy

organizacjom oraz stowarzyszeniom działają-

Trudno! Zdrowie jest najważniejsze. Na pewno

nik” czy „biały króliczek”.

Jak ułatwić sobie przejście na kosmetyczną jasną stronę mocy?

w stanie sprawdzić rzetelności podanych przez

cym na rzecz zwierząt. Już pod koniec ubiegłego

jest wiele innych produktów, dla których z łatwo-

Jednak po kolei. W całej Unii Europejskiej

markę informacji. Co w sytuacji kiedy firma X

wieku

w Europie zaczęto opracowywać alter-

ścią znajdziemy alternatywę. Najważniejsze to

obowiązuje całkowity zakaz importowania oraz

deklaruje wegańskość kosmetyku, ale surowce,

natywne metody testowania kosmetyków, takie

zachować pozytywne nastawienie i wprowadzać

testowania

których użyła do jego produkcji pochodzą spo-

jak symulacje komputerowe będące w stanie

zmiany we własnym tempie.

gotowych produktów i ich składnicoraz czę-

za Unii Europejskiej gdzie wspomniane zaka-

przewidzieć reakcję kosmetyku w kontakcie ze

ściej poświęca temu zagadnieniu należytą uwa-

zy nie obowiązują? Może zdarzyć się więc, że

skórą czy

gę i wprowadza podobne regulacje. Kiedy więc

INCI zostały w jakiś sposób przetestowane na

skóry. Trudno powiedzieć dlaczego wspomniane

ków na zwierzętach. Wiele państw
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rozwiązania w wielu państwach nie są do tej pory

tj w jednych firma może spełnić mniej warun-

WIOLETA MALINOWSKA

34

zwierzęciu. Żeby teoretycznie ułatwić wybór nie-

testy na modelu zrekonstruowanej
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nieprzyziemne problemy
Rozwój sektora kosmicznego oprócz zasto-

w kosmosie znajduję się ok. 36,5 tys. obiektów

sowań telekomunikacyjnych w dużej mierze po-

ponad 10-centymetrowych, które zostały ziden-

maga również w monitorowaniu i ratowaniu śro-

tyfikowane i są kontrolowane. Natomiast z sy-

dowiska na Ziemi. Monitoringiem satelitarnym

mulacji komputerowych wynika, że na orbitach

objęto nie tylko jakość powietrza czy stan wód

okołoziemskich może znajdować się około milio-

powierzchniowych, ale również dzięki umiesz-

na odpadów wielkości od 1 do 10 cm, oraz ok.

czonym satelitom można realizować szczegółowe

130 mln jeszcze mniejszych (od 1 mm do 1 cm).

badania zmian klimatycznych na Ziemi czy za-

Jeden z profesorów z Uniwersytetu Yale w swo-

rządzać gospodarką wodną. Jednak to wszystko

jej książce „Przewidywanie Informacji” twierdzi,

prowadzi do zwiększenia eksploracji kosmosu,

że wśród śmieci kosmicznych może znajdować

którego skutkiem jest jego zanieczyszczenie od-

się wiele przedmiotów zgubionych przez astro-

padami. Znamy problemy środowiskowe wielkich

nautów podczas spacerów kosmicznych. Należą

wysp odpadów tworzyw sztucznych na Pacyfiku

do nich m.in. klucz francuski, szczoteczka do

i mikroplastiku zagrażającego życiu biologicz-

zębów jednego z kosmonautów czy rękawica

nemu na ziemi, to wciąż, mimo wielu projek-

należąca do astronauty Eda White’a. Odpadem

tów badawczych, nie do końca wiemy jaka jest

kosmicznym, który najdłużej przebywa na or-

rzeczywista skala problemów związanych z ko-

bicie okołoziemskiej jest wystrzelony w 1958

smicznymi odpadami. Na pewno ich obecność na

roku przez Stany Zjednoczone satelita naukowy

orbitach okołoziemskich zagraża bezpieczeństwu

Vanguarda I.

różnym urządzeniom umieszczanym w kosmo-

Do kontrolowania i katalogowania kosmicz-

sie, ponieważ poruszają się z bardzo dużą pręd-

nych śmieci służą głównie optyczne stacje na-

kością. W przyszłości mogą być bardzo dużym

ziemne, z których wysyłany sygnał laserowy

problemem dla ludzi uczestniczących w misjach

odbija się od krążących odpadów co pozwala na

załogowych.

ich identyfikację. Celem tworzenia dokładnego

Z informacji literaturowych wynika, że od

katalogu odpadów w kosmosie jest nie tylko idea

1957 roku w kosmos zostało wyniesionych około

bezpiecznego ich omijania, ale również usuwa-

6 tys. rakiet, które umieściły na orbicie około 13

nia. Możliwości identyfikowania i obserwacji od-

tys. satelitów. Ponad 7,8 tys. z nich wciąż jest

padów cały czas zwiększają się i niedługo mo-

na orbicie, ale tylko 5,4 tys. działa, natomiast

żemy dowiedzieć się, że odpadów jest znacznie

pozostałe stanowią problematyczne kosmicz-

więcej niż do tej pory sądzono.
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KOSMICZNE
ŚMIECI

EKOTEMATY DR ADAM LESIUK

ne odpady. Jeszcze więcej problemów przysparzają miliony mniejszych odpadów, które mogły powstać na skutek np. eksplozji czy kolizji

dr Adam Lesiuk

poruszających się obiektów. W przypadku od-

Wydział Nauk o Ziemi

padów kosmicznych nie posługujemy się masą

i Gospodarki Przestrzennej

wytworzoną, a ilością obiektów znajdujących się

UMCS w Lublinie

w przestrzeni kosmicznej. Z badań wynika, że
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Gen nieśmiertelnych meduz

Nie pijcie deszczówki!
naukowców

Turritopsis dohrnii to gatunek niewielkiego stułbiopława, który posiadł niezwykłą właściwość od-

z Uniwersytetu Sztokholmskiego i Politechniki Federalnej w Zurychu po-

Wyniki

nowych

badań

opublikowanych

przez

wracania swojego cyklu rozwojowego. Zwykle meduzy rozpoczynają swoje życie z orzęsionej wolno

kazują, że woda deszczowa w większości miejsc na Ziemi zawiera pozio-

pływającej larwy, która następnie przyczepia się do dna morskiego rozwijając się do

my tzw. „wiecznych chemikaliów”. Są to syntetyczne związki chemiczne

formy polipa. Następnie z podziału polipa rozwija się rozmnażające się płciowo

per- i polifluoroalkilowe (PFAS), używane m.in. w powłokach nieprzywiera-

stadium meduzy. Tymczasem Turritopsis dohrnii w sytuacji stresowej „od-

jących patelni, piance przeciwpożarowej czy odzieży wodoodpornej. Nazywane

wraca” swój cykl życiowy i stopniowo przekształca się w kolonię polipa.

są „wiecznymi”, bo utrzymują się w środowisku przez długie lata, za sprawą zawar-

Ponieważ może czynić to wielokrotnie ta umiejętność czyni ją biolo-

tych w nich wiązań węgiel-fluor, które są jednymi z najsilniejszych w chemii organicznej. Podobnie

gicznie nieśmiertelną. Próbę rozwiązania tej niezwykłej zagadki podjęli

jak mikroplastik mogą mieć one poważne długofalowe skutki dla naszego zdrowia, które jednak na

badacze z Uniwersytetu w Oviedo. Odkryli, że nieśmiertelna meduza

chwilę obecną w dużej mierze nie są znane. Uważa się, że najbardziej wyśrubowane normy dot.

ma dwa razy więcej kopii genów związanych z naprawą i ochroną DNA.

PFAS obowiązują w Stanach Zjednoczonych i Danii. Badania wykazały, że poziomy zawartości PFAS

Te duplikaty mogą wytwarzać większe ilości białek ochronnych i rege-

w wodzie deszczowej w ostatnich 10 latach znacząco je przekraczały nawet w wydawałoby się nie-

nerujących. Meduza miała również unikalne mutacje, które hamowały

dostępnych miejscach, jak Wyżyna Tybetańska. Z kolei w Szwecji stwierdzono, że bezpieczne po-

podział komórek i zapobiegały degradacji telomerów – osłonek ochron-

ziomy są przekraczane w przypadku około połowy zasobów wody pitnej. Jak stwierdził Ian Cousins,

nych chromosomów. Turritopsis dohrnii wykształciła także mechanizm

z Uniwersytetu Sztokholmskiego odnosząc się do norm amerykańskich, deszczówkę należałoby uznać
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SZEPTY NATURY

wyciszania genów rozwojowe, aby przywrócić komórkom pierwotny stan

za niezdatną do picia praktycznie na całym świecie.

i aktywować inne geny. Naukowcy liczą, że zidentyfikowane geny mogą mieć

Źródło: www.dziennik naukowy.pl

znaczenie dla badań nad starzeniem się człowieka. Mogą zainspirować medycynę
regeneracyjną lub zapewnić wgląd w choroby związane z wiekiem, takie jak rak i neurodegenera-

Melaminą w CO2

cja. Źródło: www.newscientis.com

Kto urósł, kto zmalał?

Naukowcy na całym świecie nie ustają w badaniach nad skuteczną metodą redukcji CO2. Tym razem badacze z Uniwersytetu

Kalifornijskiego w Berkeley ogłosili, iż wykorzystując melaminę

Naukowcy z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we

opracowali tani, łatwy i energooszczędny materiał, który będzie

Wrocławiu przeprowadzili dokładne pomiary tatrzańskich szczytów. W ich wyniku trzeba

można zastosować do wyłapywania CO2 z kominów zakładów

będzie poprawić wiele atlasów i podręczników. Pomiary satelitarne pozwoliły stwierdzić,

przemysłowych czy z układów wydechowych samochodów.

iż wysokość Świnicy wynosi 2302,36m, czyli jest o ponad 1m wyższa niż wcześniej za-

Obecnie wychwytywanie CO2 okupione jest dużym zużyciem

kładano. Jest to wysokość naturalnego głazu znajdującego się na szczycie. Nieco poniżej
szczytu znajduje się słupek granicy polsko-słowackiej o wysokości 2301,57m. Bezpośrednie

energii, wymaga bowiem podgrzewania substancji wypełnio-

pomiary wykonane na Rysach pozwoliły stwierdzić, że wysokość polsko-słowackiego słupka granicznego to 2499,71m, czyli w zaokrągleniu do pełnych metrów – 2500m. Jednakże słupek gra-

ry pokojowej i uwalnia go w temperaturze 80°C, poniżej tempera-

niczny nie jest obiektem naturalnym. Wysokość najwyższej stabilnej skały naturalnej w Polsce

tury wrzenia wody. Dodatek kwasu cyjanurowego pozwolił również

to 2499,44m. Wyższy okazał się Skrajny Granat na Orlej Perci – 2228,34m a nie jak wcześniej są-

na wielokrotne wykorzystanie materiału. Jak zauważa kierujący pracami dr Haiyan Mao materiały oparte na melaminie wykorzystują znacznie
tańsze składniki, są łatwiejsze do wykonania i są bardziej wydajne energetycznie
niż badane w ostatnich latach pod tym kątem sieci metaloorganiczne.
Źródło: www.dzienniknaukowy.pl

FOTO: Adobe Stock.

nych gazem. Nowy porowaty materiał z melaminy wychwytuje
CO2 w temperaturze około 40°C, czyli nieco powyżej temperatu-

dzono 2225m. „Zmalał” natomiast Mały Kozi Wierch, któremu zmierzono 2225,53m wysokości, podczas gdy dotąd na mapach widniało 2228m. Pomiary wykonano w oparciu o obserwacje satelitarne
Globalnych Nawigacyjnych Systemów Satelitarnych (GNSS): GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou przy
pomocy precyzyjnych, wieloczęstotliwościowych odbiorników geodezyjnych. Wysokości elipsoidalne
zostały zredukowane do systemu wysokości „Amsterdam”, czyli PL-EVRF2007-NH, w oparciu o najdokładniejszy dotychczas model przebiegu poziomu morza pod powierzchnią Polski „Geoida 2021”.
Źródło: www.naukawpolsce.pl
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FOTO: Z archiwum Ogrodu Botanicznego UMCS.

dr Agnieszka Dąbrowska, Ogród Botaniczny UMCS.

Lipa Tilia L. należy do rodziny ślazowatych

Oprócz wymienionych gatunków lipy, szereg

Malvaceae. Liczba gatunków tego rodzaju jest

innych taksonów z tego rodzaju jest uprawianych

trudna do ustalenia ze względu na ich polimor-

w Polsce i sadzonych w parkach i zadrzewieniach

fizm oraz dużą liczbę form przejściowych i mie-

śródpolnych, a niektóre także przy drogach.

szańców. Dotychczas wyróżniono 23 gatunki,

Należą do nich m.in.: lipa amerykańska T. ame-

które występują w strefach umiarkowanych pół-

ricana L., lipa srebrzysta T. tomentosa Moench,

kuli północnej. Rosną w lasach mieszanych pra-

lipa japońska T. japonica (Miq.) Simonk., lipa

wie całej Europy, w Azji Mniejszej, we wschod-

krymska T. × euchlora K. Koch. Ostatnio coraz

niej części Chin, Japonii i Korei oraz w Ameryce

częściej w nasadzeniach można spotkać późno

Północnej i Meksyku. W Europie występuje

kwitnącą lipę Henry’ego T. henryana Szyszyl.

5 gatunków: lipa drobnolistna Tilia coradta Mill.,

Lipy są to drzewa o gęstej, kulistej lub stoż-

lipa szerokolistna T. platyphyllos Scop., lipa

kowatej koronie, dorastające do 40 m wysoko-

srebrzysta zwana też węgierską T. tomentosa

ści. Liście mają długoogonkowe, o blaszce czę-

Moench, lipa europejska T. europaea L. i połu-

sto niesymetrycznej, w nasadzie sercowatej,

dniowokrymska T. dasystyla Steven.

zbudowany jest z

która występuje niemal na ca-

snozielonych, wysklepionych

części Europy z wyjątkiem

działek

Skandynawii.

FOTO: Redakcja.

kielicha

na

któ-

Zasięg T. platyphyllos przy-

rych położone są gruczoły

pada na środkową i po-

nektarnikowe. W licznym

łudniową Europę, a T. to-

pręcikowiu (30-90) wyróż-

mentosa

nia się wiązki skupiające

na

Węgrzech
Ukrainie.

Bałkanach,

i
T.

po 5 pręcików. U niektórych

zachodniej
dasystyla

gatunków

wy-

występują

prąt-

niczki (staminodia), tj. sterylne

stępuje w południowej części

pręciki w postaci wąskich pasków

Półwyspu Krymskiego, zaś T. eu-

lub zgrubiałych nitek z niewykształ-

W Polsce w stanie naturalnym występu-

40

5 żółtawo-

białych płatków korony, 5 ja-

łym obszarze kontynentalnej

ropaea w zachodniej części Europy.

LIPA

brzegiem piłkowane, wielkości od kilku do kilkunastu cm. Kwiaty lipy

Największy zasięg ma T. cordata,

północnej

conymi pylnikami. Obliczono, że 1 kwiat

ją dwa gatunki: lipa drobnolistna i lipa szero-

T. cordata produkuje 43 500 ziaren pyłku. Kwiaty

kolistna. Lipa drobnolistna rośnie w lasach na

lip wydzielają przyjemny zapach o różnym natę-

całym niżu i w niższych położeniach górskich.

żeniu, bardzo silny (odurzający) cechuje kwia-

Jej rola jako składnika lasotwórczego jest jed-

ty lipy srebrzystej. Kwiaty są zebrane po kilka,

nak

domieszkę

kilkanaście lub kilkadziesiąt, w kwiatostany typu

w postaci pojedynczych osobników lub grup.

wierzchotki wyrastające z kątów liści tegorocz-

Lipa szerokolistna w Polsce osiąga północną gra-

nych przyrostów. Szypułka kwiatowa zrośnięta

nicę zasięgu, a jej nieliczne zachowane stano-

jest częściowo z języczkowatą podsadką, uła-

wiska naturalne występują w południowej czę-

twiającą rozsiewanie się nasion. W zależności od

ści niżu, na wyżynie Małopolskiej, Lubelskiej,

gatunku kwitną od połowy czerwca do połowy

w Górach Świętokrzyskich, na Dolnym Śląsku

lipca. Owocem jest orzeszek.

niewielka

i

zwykle

stanowi
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Lipa, drzewo miododajne.

i Podkarpaciu. Rośnie w ciepłych lasach liścia-

Lipy są znanymi i od dawna cenionymi drze-

stych wiązowo-klonowo-dębowych i bukowo-li-

wami ozdobnymi parkowymi, alejowymi i przy-

powych, na podłożu skalistym.

drożnymi. Duże znaczenie w zadrzewieniach
miejskich mają gatunki obce oraz mieszańce,
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w stanach gorączkowych, przy grypie, zaflegmie-

Według Farmakopei Europejskiej i Polskiej kwia-

skie. Często odznaczają się odmienną porą kwit-

smakiem, lekko pikantny. Pyłek kwiatowy zebra-

niach i nieżytach dróg oddechowych, zapaleniach

ty lipy nie powoduje działań ubocznych. Można

nienia, zapachem kwiatów, kształtem oraz barwą

ny przez pszczoły w postaci obnóży ma jasno-

gardła i oskrzeli. Działając rozkurczowo na układ

stosować je u dzieci w odpowiednio mniejszych

liści lub ich przebarwianiem się jesienią. Lipy sa-

zieloną barwę. Lipy należą do drzew, na których

krążenia, kwiat lipy znalazł zastosowanie w le-

dawkach, bez żadnych powikłań.

dzone w miastach dobrze rosną w zieleńcach,

często pojawia się spadź. Produkują ją mszyce

czeniu niektórych rodzajów migreny. Są skład-

Drewno lipy jest białe, lekkie i miękkie, nie

parkach, osiedlach mieszkaniowych czy szero-

zdobniczki lipowej w okresie letnim. Przy sprzy-

nikiem mieszanek ziołowych np. Degrosan –

ma większej wartości opałowej i nie nadaje się

kich alejach, gdzie koronami zacieniają jezdnię

jającej pogodzie masowo występująca spadź

stosowanej w zaburzeniach przemiany materii

do celów budowlanych. Ma jednak zastosowa-

i budynki, stwarzając w ten sposób korzystny dla

daje pszczołom lepszy pożytek niż nektarujące

i Pyrosan – przeciwgorączkowej. Dawka jedno-

nie w tokarstwie, rzeźbiarstwie, do wyrobów

ludzi mikroklimat. Przyczyniają się do zmniej-

kwiaty. Miód krystalizuje w temperaturze około

razowa w naparach to 2-6 g, dawka dobowa nie

instrumentów muzycznych, desek kreślarskich,

szenia tzw. wysp ciepła, tłumią hałas, poprawia-

20°C w ciągu kilku tygodni.

powinna przekraczać 6 g.

przedmiotów gospodarstwa domowego, zaba-

ją warunki klimatyczne i estetykę miasta. Mogą

Miód lipowy zawiera oprócz cukrów prostych

Kwiaty lipy znajdują również zastosowanie

wek, chodaków. Jest popularnym materiałem do

rosnąć w półcieniu, lecz kwitną mniej obficie.

wiele substancji biologicznie czynnych, przez co

w kosmetyce do produkcji kremów i płynów.

wykonywania rzeźb. Z drewna lipowego powsta-

Preferują gleby żyzne, głębokie i dość wilgot-

działa korzystnie na metabolizm ustroju człowie-

Preparaty kosmetyczne z ich dodatkiem oczysz-

ło wiele rzeźb sakralnych i ołtarzy (m.in. ołtarz

ne. Wrażliwe są jednak na suszę oraz zasolenie

ka w zakresie przemiany węglowodanów, białek

czają i zmiękczają skórę, polecane są do skór

Wita Stwosza). Z drewna lipowego uzyskuje się

podłoża, dlatego niektóre z nich nie powinny być

i tłuszczów. Stymuluje układ odpornościowy oraz

wrażliwych i alergicznych. Cerę tłustą ukoi ma-

dobrej jakości, węgiel drzewny, który jest drob-

sadzone w wąskich i gęsto zabudowanych uli-

wykazuje działanie antyseptyczne i detoksyka-

seczka z kwiatów lipy, złagodzi też stany zapalne

noziarnisty, mocny i jednolity, nadający się do

cach. Do takich gatunków należą nasze rodzime

cyjne. Zalecany do stosowania jako wartościowa

skóry. Cera pielęgnowana wyciągami lipowymi

rysowania, dawniej - do polerowania metali oraz

nabierze blasku, plamy i piegi staną się mniej

wyrobu prochu strzelniczego.

lipy, zwłaszcza lipa szerokolistna. Suszę
lepiej znoszą gatunki o liściach
pokrytych kutnerem, jak lipa
srebrzysta.

Lipy

wykazują,

w mniejszym lub większym

środek terapeutyczny w chorobach
serca i układu krążenia, żołądka i dwunastnicy, płuc i dróg
oddechowych,

schorze-

stopniu, zdolność do kumu-

niach wątroby, chorobach

lowania zanieczyszczeń mi-

wrzodowych

kropyłowych z powietrza.

organizmu.

Badania

przeprowadzone

w Warszawie dowodzą, że
najlepszymi
filtrami

naturalnymi

(fitoremediantami)

oczyszczającymi powietrze na
terenach zurbanizowanych okazały się takie gatunki jak: lipa drob-

i

zatruciach

Lipy mają właściwości
lecznicze.

Słowianie

naj-

pierw używali kory i liści
w schorzeniach oczu. Kwiaty
weszły do lecznictwa w XVII
wieku. Obecnie w medycynie wy-

Cennym

widoczne. Płukanki do włosów i masaże głowy

materiałem

było

lipowe

łyko

naparem z kwiatów wzmacniają włosy, nadają

oraz otrzymywane po jego wysuszeniu łubie.

im puszystość, połysk, elastyczność i przyjemny

Stanowiły one surowiec do wyrobu łapci, koszy-

miodowy zapach.

ków, łubianek, powrozów, mat czy sieci.

Kąpiele w naparze lipowym mają działanie

Na początku XVIII wieku Jan Krzysztof Kluk

uspokajające, przeciwzapalne. Przy egzemach

pisał, że z mielonych orzeszków lipowych spo-

wskazane są okłady i przymoczki (ciepłe kom-

rządzano kawę oraz wyrabiano rodzaj czekolady.

presy) z wyciągu z kwiatów i nasion lipy.

Młode liście lipy mogą byś składnikiem sałatek.

Liście i pędy lipy zawierają fenolokwasy, flawonoidy i glikozydy o działaniu moczopędnym,

Z pni lipowych można wiosną otrzymać smaczny
słodki sok, podobnie jak z pni brzozowych.

prze-

Lipa to stały element krajobrazu polskiej wsi,

ciwzapalnym i antyseptycznym. Obniżają ciśnie-

kojarzony z domem i dzieciństwem. Uchodziła

nie krwi.

za

wzmacniającym

naczynia

krwionośne,

drzewo

dobre,

sprowadzające

szczęście.

korzystywane są kwiaty (Tiliae flos)

Dawniej owoce lipy, roztarte z octem, służyły

Sadzono ją koło chłopskich chałup, by strzegła

oraz węgiel z drzewa lipowego (Tiliae carbo)

jako środek ściągający i krwiotamujący. Z nasion

od złych mocy i chroniła przed pożarami. W jej

srebrzysta ‘Varsaviensis’. Zgromadziły one naj-

następujących gatunków: T. coradta, T. platyphy-

wytłaczano olej jadalny i leczniczy, bogaty w nie-

cieniu odpoczywano, chroniono przed słońcem

więcej pyłów PM10, PM2,5, oraz PM0,2. Mniejszą

llos, T. americana, T. europaea, T. tomentosa. Do

nasycone kwasy tłuszczowe: linolowy, oleinowy

i deszczem. Była traktowana jak świętość i sa-

akumulację mikrocząstek wykazały: lipa japoń-

celów leczniczych kwiatostany lipy (z podsadka-

i palmitynowy, stosowany na trudno gojące rany.

dzona przy kościołach i kapliczkach, na cmenta-

ska, lipa srebrzysta ‘Brabant’ i lipa szerokolistna.

mi) zbiera się podczas pełni kwitnienia, w czasie

Świeżego łyka lipowego używano do leczenia

rzach. Gałązkami lipy ozdabiano domy i budynki

nolistna, lipa europejska ‘Pallida’ oraz lipa
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odżywka, zwłaszcza dla dzieci oraz jako

FOTO: Z archiwum Ogrodu Botanicznego UMCS.
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kwiatów lipy, smak słodki z nieco gorzkawym po-
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ponieważ wiele z nich lepiej znosi warunki miej-

Lipy należą do najcenniejszych roślin mio-

pogodnych dni. Surowiec suszy się w warunkach

oparzeń. Liście lipy przykładano na rany, krosty

gospodarcze na Zielone Świątki, św. Jana oraz

dodajnych dostarczających pszczołom nekta-

naturalnych lub w suszarniach w temperaturze

i wrzody. Węgiel drzewny z lipy jest używany

ołtarze na Boże Ciało. Lipowemu łyku które mia-

ru, pyłku oraz spadzi. Ich wydajność miodowa

do 35°C. Po wysuszeniu powinien mieć barwę

przy zatruciach, w biegunkach, a sproszkowany

ło zastosowanie w plecionkarstwie i lecznictwie,

w latach obfitego kwitnienia wynosi 200-350 kg/

jasnożółtą (podsadki jasnozieloną). Zebrany su-

do posypywania oparzeń. Według Indian, popiół

przepisywano właściwości

ha, a pyłkowa 30-90 kg/ha. Dobremu nektaro-

rowiec nie może zawierać kwiatów przekwitłych,

z drewna lipowego Tilia americana był najlepszy

uważano, że można nimi związać upiora, zmorę

waniu lip sprzyja ciepła i słoneczna pogoda oraz

owoców oraz podsadek z plamami.

do ługowania niektórych trucizn z innych roślin.

czy diabła.
Rozkoszny

zapach

lipy

antydemoniczne –

dostatek wilgoci w glebie. Miód lipowy w formie

Kwiatostan lipy zawiera niewielkie ilości olej-

Cenny dla naszego zdrowia surowiec, skrywa

był

natchnieniem

płynnej (patoka) ma barwę od zielonkawożółtej

ku (0,05%), związki flawonowe i śluzowate,

jeszcze wiele tajemnic przed badaczami. Ostatnio

dla poetów i pisarzy. Rozpisywali się o niej Jan

po jasnobursztynową, po skrystalizowaniu – od

garbniki, pektyny, kwasy organiczne, sole mine-

przeprowadzono serię doświadczeń pod kątem

Kochanowski i Maria Konopnicka, którzy dobrze

kremowej po złocistożółtą z zielonym odcieniem,

ralne. Działa napotnie, wykrztuśnie, rozkurczo-

właściwości przeciwzapalnych lipy. Wyizolowano

znali krajobraz wsi i chłopskie obyczaje. Tęsknił

zależnie od domieszki spadzi, która zwykle to-

wo, moczopędnie, uspokajająco, wzmacniająco,

z lipy związki terpenowe. Wykazano działanie re-

do lipy Juliusz Słowacki, bo kojarzyła mu się

warzyszy nektarowaniu lip i prawie zawsze wy-

przeciwzapalnie, żółciopędnie, reagując trawie-

gulujące na limfocyty w przypadku stanów zapal-

z Polską.

stępuje w tej odmianie miodu. Zapach miodu

nie i przemianę materii. Obniża ciśnienie krwi.

nych, a także wspomagające przy walce z two-

lipowego jest bardzo silny, podobny do zapachu

Stosowany jest głównie przy przeziębieniach,

rzeniem się nowych komórek nowotworowych.
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W ŚWIECIE ZWIERZĄT

MARCIN POLAK

starorzeczach, ale w dniu 6 czerwca 2022 o go-

nych z takich krajów jak: Belgia (1), Francja (3),

dzinie 20.00 wyruszyła w dalszą podróż.
Jednak

Holandia (1), Niemcy (3) i Włochy (3).
Jednodniowa wycieczka przed rozpoczęciem właściwej odysei…

BĄK

nie

ma

to

jak

wakacje

na Mazurach…
W dniu 6 czerwca 2022 po godzinie 20.00 sa-

Badania za pomocą urządzeń śledzących

mica bąka z urządzeniem GPS/GSM opuściła ba-

w Holandii wykazały, iż bąki z tej samej populacji

gienną dolinę Narwi koło Łomży i już po północy

mogą stosować szeroki wachlarz różnych stra-

wylądowała w rozległym płacie szuwarów trzci-

tegii wędrówkowych. Część ptaków jest osiadła,

nowych rosnących przy zachodnim brzegu naj-

część przemieszcza się na dystans kilkuset kilo-

większego jeziora w Polsce – Jeziora Śniardwy. Ze

metrów (migracja krótkodystansowa), ale sami-

zdjęć lotniczych teren ten wygląda niesamowicie.

ca „Elly” przemierzyła pustynię Saharę na zimo-

Bezpieczne i niedostępne refugium z silnie rozwi-

wiska położone w zachodniej Afryce (migracja

niętą linią styku szuwarów z otwartym lustrem

dalekodystansowa lub między-kontynentalna).

wody. Półwyspy, małe wysepki z kęp wynurzonej

Olszynka po zaobrączkowaniu w dniu 19 maja

roślinności szuwarowej to jest to co bąki lubią

2022 przebywała na stawach w Samoklęskach

najbardziej. Tak jak pisaliśmy w poprzednich po-

do 31 maja 2022 roku. Tego dnia po północy

stach zastawialiśmy dlaczego ten ptak udał się

poleciała w kierunku północno-wschodnim na

w kierunku północnym. Wówczas nie wiedzieli-

malutką piaskownię przy Woli Lisowskiej koło

śmy, że jest to miejsce docelowe naszego ptaka

Kocka, ale szybko powróciła (jeszcze tej samej

na najbliższe (co najmniej) trzy miesiące. Tak,

doby) na stawy w Samoklęskach. Następnego

tak …„Olszynka” cały czas aż do początku wrze-

dnia, czyli 1 czerwca 2022, opuściła (jak się póź-

śnia 2022 przebywała w tym miejscu i chyba

niej okazało definitywnie) ten kompleks stawów

było jej tam jej dobrze. Chociaż z kronikarskiego

rybnych w godzinach popołudniowych (po 16.00)

obowiązku musimy napisać , że przez okres 11

i już o 20.00 wylądowała w obrębie trzcinowisk

dni (9-20 czerwca 2022) „Olszynka” odwiedziła

członkom

przy północnym brzegu Jeziora Firlej, aby dzień

i przebywała w strefie rozległych szuwarów zlo-

Fundacji dla Przyrody udało się oznakować urzą-

później znowu w późnych godzinach popołudnio-

kalizowanych w obrębie malowniczego Jezioro

dzeniem GPS/GSM (po raz pierwszy w Polsce!)

wych wystartować w dalszą podróż…

Łuknajno. Jednak cały lipiec i sierpień spędziła

wędrowiec

W dniu 19 maja 2022 na stawach rybnych
w

Samoklęskach

(woj.

lubelskie)

dorosłą samicę bąka. Ptak przebywał na stawie Olszyna (stąd robocza nazwa tego ptaka to

Przelot

przez

ścianą

wschodnią

nad

Łukowem, Siedlcami i Łomżą…

pomiędzy miejscowościami Popielno i Głodowo.
Już teraz możemy napisać, że zebraliśmy uni-

Pierwszy w Polsce bąk z urządzeniem GPS/

kalne informacje o tym gatunku. Niesamowite

Bąk to charyzmatyczny i skryty gatunek czapli

GSM o imieniu „Olszynka” w dniu 2 czerwca 2022

jest to, że przez kilka miesięcy ptak ten odwie-

gnieżdżącej się w gęstych szuwarach w obrębie

po godz. 16.00 opuścił jezioro Firlej koło Kocka

dził wszystkie rodzaje obszarów podmokłych:

obszarów podmokłych. Gatunek ten jest jednym

(woj. lubelskie). Co się z nim dalej działo? Otóż

stawy rybne, torfianki, piaskownie, bagienne do-

z najsłabiej poznanych, ale też najciekawszych

przed godziną 20.00 ptak ten wylądował na krót-

liny rzeczne, jeziora z szeroką strefą szuwarów.

przedstawicieli rodziny czaplowatych na naszym

ki odpoczynek całkiem niedaleko, bo na torfian-

To pokazuje jak ptaki są elastyczne, znają bar-

kontynencie. Spośród innych gatunków czapli

kach koło wsi Kunów, aby dzień później znowu

dzo dobrze różnorodne siedliska i miejsca, które

gatunek ten wyróżnia się donośną wokalizacją,

koło godziny 16.00 (to ulubiona godzina startu

pełnią bardzo ważną rolę i uzupełniają się kom-

jednopłciową opieką rodzicielską oraz poligynicz-

„naszej” samicy, ciekawe czy też innych bąków?)

plementarnie na różnych etapach cyklu rocznego

nym systemem kojarzenia. W kontekście ostat-

rozpocząć przelot dalej w kierunku północnym.

zagrożonych i rzadkich ptaków wodnych.

nich zmian klimatycznych niezwykle istotne jest

Nie jest to standardowy kierunek migracji i było

monitorowanie populacji rzadkich i zagrożonych

to dla nas dużym zaskoczeniem. Byliśmy bardzo

ptaków wodnych. Niestety ekologia okresu po-

ciekawi co się dalej wydarzy. Nad Łukowem bąk

zalęgowego bąka jest słabo poznana, a trasy

przeleciał o godzinie 20.00 (na pułapie wysokości

wędrówek, lokalizacja miejsc przystankowych

około 500 m), a w dalszej części nocy także nad

oraz zimowisk wciąż czekają na bardziej wyczer-

Siedlcami. Jak widać miasta (i zanieczyszczenie

pujące poznanie i opisanie. Nie wiemy dokład-

światłem) dla wędrujących bąków nie są barie-

nie którędy wędrują i gdzie zimują ptaki pocho-

rą nie do przebycia. Krótko po północy w dniu

dzące z Polski. Stosowanie klasycznej metody

4 czerwca 2022 „Olszynka” wylądowała w ba-

obrączkowania w przypadku tego gatunku przy-

giennej dolinie Narwi koło Łomży. Przez dwa dni

nosi słabe efekty. Jak dotąd przez kilkadziesiąt

samica odpoczywała i żerowała tam na licznych

„Olszynka”).
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lat uzyskaliśmy jedynie 11 wiadomości powrot-

Marcin Polak,
Katedra Zoologii i Ochrony
Przyrody UMCS w Lublinie,
Fundacja Dla Przyrody
Rysunki:
Marek Kołodziejczyk
Fundacja dla Przyrody
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W muzyce
najważniejsza
jest szczerość

EKOGADKA NR 20 - JESIEŃ 2022

EKOGADKA NR 20 - JESIEŃ 2022

WYWIAD

O perypetiach scenicznych muzycznego erudyty rozmawiamy
z lubelskim wokalistą i gitarzystą Łukaszem Jemiołą.
ADAM PRZYSTUPA
mi

się

Twoja

piosenka

„Na Złotej”…

fren mi się tak spodobał. Jest prawdziwy, odzieJerzego

ra tak poważne uczucia, jak miłość czy nostalgia

Księskiego. Znalazłem go tomie „Pięć wieków

z patosu i sprowadza do prostych, przyziem-

poezji w Lublinie”. Gdy wertowałem książkę ten

nych rzeczy. Mam taką zasadę, że kiedy czytam

tekst od razu zwrócił moją uwagę, więc szybko

tekst, ważne jest dla mnie pierwsze wrażenie.

sięgnąłem po gitarę i właściwie od ręki napisa-

Jak już mówiłem, przewertowałem wtedy ze 300

łem melodię. Z powodzeniem gram ją chyba już

stron wierszy, ale moją uwagę przykuł tylko ten

siódmy rok podczas występów. Wiele osób ko-

Jerzego Księskiego. Było mi miło, kiedy odezwał

jarzy to miejsce, o którym śpiewam, czyli po-

się do mnie jego syn. Bardzo mu się podobała

dwórko na Złotej 3. W Lublinie granie tej piosen-

piosenka i to, że wykorzystałem tekst jego taty.

ki jest o tyle fajne, że szczególnie wśród osób ze

Fajnie, że historie zaklęte w piosenkach też zata-

starszego pokolenia widać taki czar wspomnień.

czają swoje kręgi.

To

piosenka

do

słów

wiersza

Można się odnaleźć w słowach tego refrenu.
A ty się odnajdujesz, jakimś osobistym
doświadczeniem?
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młodszy nie popełniał błędów? Dlatego ten re-

Ta szczerość przekazu jest dla Ciebie
bardzo ważna?
Ze starożytnego kanonu tworzonego przez

W październiku minie dokładnie 18 lat od

prawdę, dobro i piękno, prawda jest dla mnie

kiedy przeprowadziłem się do Lublina. Mam

najważniejsza. Piosenka nie musi być dla mnie

lat 37, więc to już ponad połowa życia. Śmieję

piękna. Prywatnie, kiedy słucham starego aku-

się, że nie chodzę już na pole, tak jak mówiłem

stycznego bluesa, dla mnie ta muzyka jest oczy-

w Małopolsce, a od czasu, kiedy już nie dziwi

wiście piękna w subiektywny sposób, ale dla zde-

mnie zwrot „na dwór” a dziwi „na pole” uzna-

cydowanej części społeczeństwa w klasycznym

łem, że jestem już bardziej z Lublina. Siłą rzeczy

znaczeniu tego słowa taką nie jest. To, czy coś

więc sam również odnajduję się w tej piosence.

jest dobre, czy nie również jest kwestia subiek-

Tyle wspomnień czy ze studenckich czasów, czy

tywna, natomiast prawda zawarta w tekście do

z okresu, gdy dzieci były zupełnie małe. Zresztą

mnie musi przemawiać w pierwszej kolejności.

śpiewam tam o chłopaku z gitarą. Śpiewam

Więc jeżeli czuję, że coś jest szczere i prawdzi-

o chłopaku, który w siódmej klasie palił papiero-

we, to jestem dużo w stanie wybaczyć wykonaw-

sy, cóż mogę powiedzieć – któż z nas, kiedy był

cy, nawet jeżeli robi coś nieudolnie, czy nie ma

FOTO: Kinga Hendzel. Z archiwum Artysty.
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to jestem zainteresowany. Bez względu na to,

tem akompaniującym. Wiele osób ucząc się

czy mówimy o muzyce czy sztukach wizualnych

grać zatrzymuje się na graniu akordami, to-

to właśnie ta szczerość, prawda zawarta w sztu-

bie to nie wystarczało.

ce jest dla mnie wartością nadrzędną.
Blues, o którym wspomniałeś, był początkiem twoich muzycznych fascynacji?

powtarzalnego i poszedłem w bluesową techni-

Okazuje się, że tak chociaż nie od początku

ką fingerpicking. Czarnoskórzy muzycy zaczerp-

o tym wiedziałem. Pierwszą fascynacją muzycz-

nęli ją podpatrując białych grających na banjo

ną, która trwa do dzisiaj jest zespół The Beatles.

z tym niezależnym kciukiem i to mi się spodo-

Po latach, kiedy zacząłem się interesować blu-

bało. Słychać dwóch muzyków, dwie linie melo-

esem i zrozumiałem na kim się wzorowali.

dyczne, a gra tylko jeden. Zacząłem drążyć te-

Zresztą sam George Harrison powiedział, że gdy-

mat. Mariusz Wiśniewski związany z lubelskim

by nie było Leadbelly’ego, nie byłoby Beatlesów.

środowiskiem bluesowym pożyczył mi pierwszą

Oni bardzo czerpali z wzorców kultury amery-

książkę Jacka Sprucha. Do dzisiaj pamiętam

kańskiej. Pokłosiem tego była ich muzyka, na

jak tę książkę otwierałem co wieczór i uczyłem

którą trafiłem a później wykonałem krok wstecz.

się kolejnych utworów niemalże rzucając gitarą

Lubię sięgać do czegoś, co jest pierwotne. Polska

o ścianę, bo trzeba wiedzieć, że fingerpicking na

muzyka tradycyjna tez bardzo mnie interesuje,

początku nie daje satysfakcji. Wręcz przeciwnie

natomiast nie bardzo jestem zainteresowany

trzeba się przygotować na kilka miesięcy ciężkiej

jakimiś mocnymi jej udziwnieniami np. coś ta-

pracy nad uniezależnieniem kciuka od reszty pal-

kiego jak pieśni kurpiowskie Szymanowskiego.

ców i to ,co potem już wydaje się naturalne na

Wolę posłuchać pieśni kurpiowskich w trady-

początku takie nie jest. W ten sposób znalazłem

cyjnym wykonaniu zespołu śpiewaczego niż

sobie taką niszę nie myśląc nawet o tym, że ro-

w pięknym profesjonalnym opracowaniu Karola

bię coś, czego nie robi prawie nikt w Polsce. Po

Szymanowskiego. Nie odmawiam im piękna, ale

prostu robiłem coś, co mi się podobało. Chciałem

wolę wykonanie tradycyjne.

grać muzykę taką jaką słyszałem na nagraniach.

Kiedy w twoim życiu pojawiła się gitara?

Z czasem okazało się, że tych, którzy posiedli tę

Na gitarze gram dopiero od 18 roku życia,

technikę w stopniu umożliwiającym jej wykorzy-

tylko że potem spędziłem przy niej dużo czasu.

stanie na scenie jest nas w kraju czterech czy

Miałem w swoim życiu taki okres, że chyba po-

pięciu.

trzebowałem odgonić swoje myśli od czegoś innego i zwróciłem się wtedy ku gitarze. Człowiek
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Mnie granie akordowe bardzo szybko przestało wystarczać. Uznałem to za coś nudnego,

Z czasem pojawił się slide, który chyba
jest jeszcze trudniejszą techniką

nie jest w stanie w skupieniu ćwiczyć grę na in-

Technika slide i otwarte stroje towarzyszą mi

strumencie i jednocześnie myśleć o problemach

od dwóch, trzech lat. Zamówiłem sobie gitarę

czy rozterkach. Stąd wiele z osób, które sięgają

Weissenborn, która służy do grania w otwartych

po gitarę pisze smutne piosenki, bo jest to dla

strojach i zacząłem się tego uczyć. To była bar-

nich remedium na własne problemy i chwila wy-

dzo dobra decyzja, bo slide to zawsze było coś,

tchnienia dla umysłu, dla serca. I tak też było

co wydawało się trudne, czego nigdy się nauczę.

ze mną. Podczas studiów każdą wolną chwilę

Wiadomo, że nie osiągnę takiego poziomu wirtu-

spędzałem grając na gitarze. Sam się dzisiaj dzi-

ozerii jak Sonny Landreth, bo to człowiek, który

wie, że mi się to w ogóle nie nudziło i potrafi-

skupia się tylko na jednym i robi już tylko jed-

łem ćwiczyć nawet kilkanaście godzin dziennie.

no. Natomiast ja mam dosyć szerokie spektrum

Nadrobiłem przynajmniej częściowo te zaległo-

zainteresowań, bo oprócz muzyki interesuje się

ści, które miałem nie grając wcześniej na instru-

żonglerką, jeżdżę czasem po Placu Litewskim

mencie. Ale muzyka była zawsze wokół mnie.

na longboardzie. Ostatnio wożąc dzieci na zaję-

Na początku to był jakiś chór szkolny czy para-

cia z parkour zacząłem interesować się trickami

fialny, później fascynacja hip-hopem i rapowa-

na trampolinie więc przymierzam się do salta do

nie, nagrywanie jakiś nielegalnych płyt CD z jed-

tyłu. Salta do przodu już się nauczyłem. Myślę,

nym z kolegów z rodzinnego miasta Limanowej.

że to taka przywara humanisty, że stara się dosyć szeroko myśleć. Można mieć jedną dziedzinę,

FOTO: Kinga Hendzel. Z archiwum Artysty.
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Gitara nie jest dla ciebie tylko instrumen-
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za wiele talentu. Jeżeli widzę, że tworzy szczerze
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Z tekstów, które mnie czymś szczególnym „za-

akordów niż Jan Kanty Pawluśkiewicz. Nie zmie-

na odwrót, że nie udzieliliśmy pomocy tym, któ-

fajnie mieć jak najszerszy ogląd na rzeczywi-

fascynowały” złożyłem recital. Zastosowałem też

nia się tego co jest dobre. Widzę po ludziach,

rzy jej potrzebowali. Bez względu na to czy są tu

stość i nie dbać tylko o sferę duch, ale też o ciało.

odwrotny zabieg śpiewają do podkłady disco polo

że podoba im się to, że biorę piosenkę i ją po

legalnie, nielegalnie, czy są marionetką w rękach

teksty Rafała Wojaczka, Edwarda Stachury czy

prostu gram. Nie staram się z niej zrobić na siłę

wielkiej siły politycznej. W ogóle mnie to nie

Z biegiem czasu dostrzegam, że jest to ważne
Mam takie wrażenie, że z jednej strony

nawet Czesława Miłosza. Emocje bywały skrajne.

jazzu, bluesa, czegokolwiek innego. Jeżeli chodzi

obchodziło. Obchodziły mnie rodziny z dziećmi,

próbowano cię wcisnąć w szufladkę barda

Zdarzyło się, że ludzie chcieli mnie pobić, po jed-

o własną twórczość często czuję niedosyt, jesz-

które mieszkają w lesie. Mam trzech synów i wy-

a z drugiej strony ty dzięki takim a nie in-

nym występie jakaś pani przyszła na skargę do

cze bym coś dołożył, coś odjął. A z cudzą twór-

obrażam sobie, że gdybym był w takiej sytuacji

nym umiejętnościom gry na gitarze, inne

organizatora. To dobrze, bo oznacza, że tworzysz

czością mam tak, że dobre piosenki chcę grać po

musiałbym im powiedzieć, że przykro mi, ale bę-

melodyce, którą wprowadzałeś do piose-

coś, co nie jest obojętne. Nie ma nic gorszego

prostu a złych nie chce grać wcale.

dziemy spać w lesie, bo ktoś się nie zgadza, żeby

nek, łamałeś te konwencję

dla wykonawcy niż ktoś, kto przyjdzie i powie,

Ta

cudza

twórczość,

było inaczej. To mi się nie podoba. O ile może

dwudziestolecia

i politycy zdali egzamin z polityki, bo okazuje się,

przeszka-

że „było spoko”. Lepiej, żeby przyszedł i powie-

polskie

dział, że było beznadziejnie. To by znaczyło, że

międzywojennego.

w Polsce kojarzy się ze smutnym panem ubra-

to go poruszyło, wywołało emocje. Po to w ogóle

Tak jak już mówiłem, dawniej śpiewałem wy-

mi się posłużono, o tyle nie zdaliśmy egzaminu

nym w czarny golf, który śpiewa wpatrzony

to robimy. Jeżeli ktoś przychodzi i mówi, że było

łącznie po angielsku. Kiedyś rozmawiałem o tym

z człowieczeństwa. Jestem przeciwny, by wpusz-

w siną dal przetłumaczone na język polski bal-

fajnie to znaczy, że go to obeszło.

z Jankiem Kondrakiem, który wiedząc, że lubię

czać ich ot tak, niech to będzie pod kontrolą, bo

określnie

bard

mi

nie

z

również

dza, bo samo w sobie nie jest negatywne, ale

Samo

piosenki

to
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w której człowiek się bardziej specjalizuje, ale

że rzeczywiście to była prowokacja i tymi ludź-

lady Bułata Okudżawy. Ja na przykład nie znam

Na scenie wchodzisz w dialog z publicz-

przedwojennego bluesa zaproponował, bym po-

nie wiemy kto to jest, ale traktujmy ich jak lu-

żadnej piosenki Okudżawy, doceniam twórczość

ności, improwizujesz, ale ponoć nie zawsze

znał co grało się wówczas w Polsce. Zacząłem

dzi. Wydawało mi się, że tak będzie i z dużym

Kaczmarskiego, ale żadnej z jego piosenek na pa-

tak było…

słuchać, tych nagrań, główni z płyt winylowych

moim wewnętrznym sprzeciwem spotkało się to,

mięć się nie uczyłem. Nie jest to twórczość, która

To, że śpiewam po polsku i nauczyłem się dia-

i pomyślałem „fajnie to brzmi”. Polskie orkiestry

że się tak nie stało. Dlatego szybciutko zrobiłem

do mnie przemawia. Nie chciałby, żeby reklamu-

logować z publicznością teraz wydaje się oczywi-

stylizowały się na nowoorleańskie, sięgały po

to, co mogłem zrobić, czyli gdy dzieci wyszły na

jąc mój występ określano mnie bardem. Jeżeli

ste, ale kilkanaście lat temu wyglądało to zupeł-

podobne tematy i sposoby aranżacji. Założyłem

chwilę i była cisza w domu szybko napisałem taki

ktoś nie jest zainteresowany muzyką bardów,

nie inaczej. Zamykałem oczy i grałem piosenki,

sobie zeszyt, w którym przepisywałem teksty

tekst. Bardzo było mi miło i dodało otuchy, kie-

to nie przyjdzie na mój występ a mógłby przyjść,

które mi przyszły do głowy w danym momencie.

i ze słuchu spisywałem akordy. Potem po latach

dy okazało się, że parędziesiąt tysięcy ludzi od-

bo nie gram jak bard. Natomiast jeśli ktoś lubi

Im mniej znana była piosenka tym bardziej mi

okazało się, że te akordy robiłem źle, ale w spo-

słuchało tę piosenkę na Facebooku, że jej tekst

muzykę bardów i przyjdzie na występ a potem

się podobało Wykonywałem repertuar wyłącznie

sób, który nie odbiegając daleko od oryginału

spontanicznie wypisany na kartonach mieli ze

nagle zobaczy mnie to pomyśli sobie „Boże, prze-

po angielsku najczęściej złożony z ballad Boba

podoba się słuchaczom. Teraz to się wydaje po-

sobą protestujący przed ambasadą w Wielkiej

cież to żaden bard”. Taka jest prawda. Muzyka,

Dylana, bluesowych piosenek i nic mnie nie ob-

wszechne, bo przyszło moda na retro.

Wtedy,

Brytanii. Miałem propozycje, by ta piosenka była

którą tworzę i wokół której oscyluję, to jest mu-

chodziło, czy mnie ktoś słucha, czy mu się podo-

gdy stawałem na scenie i nagle zaczynałem grać

śpiewana na jakichś wiecach jakichś ugrupowań

zyka z kręgu amerykańskiego, może troszkę

ba, czy rozumie o czym śpiewam. Nic nie mówi-

piosenkę „Szczęście trzeba rwać jak młode wi-

politycznych, ale nie wyraziłem na to zgody, bo

polskiego folku. Bardem zaczęto mnie nazywać

łem do ludzi, po prostu grałem piosenki. Wtedy

śnie” nie byłem pewny reakcji. Młodzi nie pała-

odżegnuję się od polityki. Staram się nie popie-

zapewne przez to, że najczęściej jeździłem na

byłem długodystansowcem, dwie godziny to było

li do takiej twórczości jakąś euforią, natomiast

rać żadnej ze stron, które starały się zbić swój

festiwale piosenki autorskiej które bardzo czę-

minimum. Myślę, że niezbyt wielu ludzi było za-

ludzie starszego pokolenia widząc śpiewającego

polityczny interes czy to pomagając, czy też nie

sto łączą się z festiwalami piosenki poetyckiej.

interesowanych, by tego długo słuchać, dlatego

22-latka byli zadziwieni. Skąd on w ogóle wie,

pomagając. Ja chciałem znaleźć jakiś kanał do-

Ale czy Marek Grechuta był bardem? Dla mnie był

zmieniłem czas występu i repertuar. W ogóle

że taka piosenka istniała? Z czasem, granie mu-

stępu do ludzi, którzy myślą podobnie jak ja.

innowatorem, był osobą, która nie chciała trwać

bardzo dużo się zmieniło, ale myślę, że to do-

zyki retro stało się popularne. I wtedy zacząłem

Gdy zaczęła się wojna na Ukrainie nastąpił zryw,

w jednym określonym stylu muzycznym tyl-

brze. Trochę byłoby kiepsko, gdybym wciąż śpie-

od niej odchodzić, bo w muzyce retro spodobało

którego spodziewałem się wtedy na granicy

ko była zainteresowana poszukiwaniem. Myślę,

wał te same piosenki, w taki sam sposób. Widzę,

mi się to, że znalazłem sobie swój skarb. Skarb,

z Białorusią. Wszędzie, gdzie pojechałem ludzie

że to wzorzec, do którego chciałbym nawiązać.

że przebyłem pewną drogę i cieszę się z tego. Po

który jest mój, bo go odkryłem i interesuję się

byli pełni zapału, by coś robić, by pomagać. To

Śpiewam o tym w swojej piosence „Dziękuję”.

to wszedłem na tę drogę, aby po niej kroczyć.

nim tylko dlatego , że tak robią wszyscy dookoła.

mi przywróciło bardzo mocno wiarę w to, że jest
w nas taki atrybut dobra.

Waga jaką przywiązujesz do słów, które

Sięgasz do tradycji i w odróżnieniu od in-

A kiedy wszyscy właśnie zaczęli słuchać muzy-

padają w piosenkach skłoniła Cię swego cza-

nych unikasz pastiszu. Podchodzisz do tego

ki retro i mówić, jak jest wspaniała, to był dla

su do szczególnej muzycznej prowokacji…

repertuaru z pokorą.

mnie sygnał, że ten skarb już nie jest mój. Teraz

To nie będzie płyta. Ja już nie wydaję płyt,

mało już gram takich recitali. Z własnego wyboru

bo nie ma to już większego sensu. Płyt już pra-

przesuwam to w kierunki piosenek autorskich.

wie nikt nie słucha, łącznie ze mną. Ponieważ nie

Zaśpiewasz o tym na nowej płycie?

Zawsze byłem zdeklarowanym przeciwnikiem

Osłuchałem się na różnych festiwalach recita-

disco polo natomiast zdałem sobie sprawę, że

li, które miały np. dołożyć coś nowego do reper-

zamiast o tym gadać, by obnażyć to zjawisko

tuaru Marka Grechuty, a tak naprawdę słuchając

Taką piosenką jest „Obyś”…

mam wsparcia żadnej wytwórni wydając płytę

wystarczy te piosenki zaśpiewać w zwolnionym

tego dochodziłem do wniosku , że po co udziw-

To jest piosenka, którą napisałem pod wpły-

muszę biegać za wszystkim sam. To mnie od-

tempie. Pierwszy raz zrobiłem to w 2010 roku

niać coś, co było dobre. Co jest złego w tym,

wem tej pierwszej fali uchodźców, których nie

ciąga od tego, co najważniejsze, czyli od muzy-

i choć teraz wydaje się to zabawny, trafiony po-

skoro nie ma już pana Marka z nami, żeby po

chciano wpuścić do Polski. Na myśl przyszły mi

ki. Dlatego postanowiłem, że następne nagranie

mysł, wtedy nie było wiadomo, jak zareaguje

prostu najzwyczajniej w świecie zagrać piosen-

uczynki miłosierne: głodnych nakarmić, spra-

zrobię tylko do internetu. Ten materiał będzie

publiczność. Okazało się, że publiczność zare-

kę tak, jak została napisana? Tam nie trzeba

gnionych napoić, nagich przyodziać i pomyśla-

prezentowany 16 listopada w Teatrze Starym

agowała dobrze, mnie też to naprawdę bawiło.

niczego zmieniać i udowadniać, że znam więcej

łem sobie, że w tej sytuacji zrobiliśmy dokładnie

i wtedy wykonam w towarzystwie muzyków
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FOTO: Maciej Rukasz projekt graficzny Kamil Filipowski. Z archiwum Artysty.
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Na ulicy Złotej pod trójką
Zostawiłem cały swój majątek.
Dom ten sam, i to samo podwórko,
Pierwszą miłość wyczytaną z książek.
Na Starówce są ulice – wspomnienia,
Są zaułki pochyłe jak w niebie.
Środkiem rynku idę śladem cienia
Do ciebie... do ciebie...
Zasłyszana ta piosenka o ulicy Złotej
Ktoś gitarę trzymał w rękach na ulicy Złotej
Ktoś tam śpiewał o dziewczynie co ma złote włosy
Ktoś tam będąc w siódmej klasie palił papierosy
Gdzie szesnaście moich lat na ulicy Złotej
Gdzie szesnasta moja bieda na ulicy Złotej
A gdzie mnie akurat nie ma na ulicy Złotej.
Na Ulicy Złotej pod trójką

nich będzie jedno tłumaczenie niemieckiego pie-

Ktoś tam mieszka teraz i nie mieszka

Łukasz Jemioła

nie, bo wykonywałem ją kilka razy publicznie

Dom ten sam, i to samo podwórko
I ta sama brukowana ścieżka

i ludzie dopominają się o tę piosenkę. Niegdyś

urodzony w Limanowej, z wyboru Lublinianin.

wykonując na koncertach „Na Złotej” nigdy nie

Wszechstronny wokalista i gitarzysta posługu-

Na starówce uśmiechy słoneczne

umieściłem tej piosenki na żadnej płycie. To był

jący się techniką figerpicking. Na scenie współ-

Nawet wtedy, gdy słońce nie świeci

błąd i teraz postaram się tego błędu nie popełnić

pracował m.in. z Marylą Rodowicz, Januszem

Idę znów, by odnaleźć te piosenkę

i piosenkę „Od moich synów precz” zawrę w re-

Radkiem,

Na Złotej, naprzeciw

citalu. To będą piosenki na poważnie. Właściwie

Lampertem, Margaret, Piotrem Bałtroczykiem,

pierwszy raz w życiu mam taki repertuar, gdzie

Piotrem Fronczewskim. Z Włodkiem Pawlikiem

Zasłyszana to piosenka, o ulicy Złotej

nie staram się publiczności rozbawić, śpiewać

współtworzył projekty: „Wieczorem” - z muzyką

Ktoś gitarę trzymał w ręku na ulicy Złotej

sobie z nimi refreny, tylko chcę zagrać koncert

do poezji Józefa Czechowicza, „Mów spokojniej”

Ktoś tam śpiewał o dziewczynie co ma złote włosy

złożony z autorskich piosenek, które są moimi

- z poezją Adama Zagajewskiego czy jazz-rocko-

Ktoś tam będąc w siódmej klasie palił papierosy

przemyśleniami.

wą kantatę „Myśląc Ojczyzna”. Ma na swoim kon-

Arturem

Andrusem,

Andrzejem

Pamiętasz jakąś taką sytuację koncerto-

cie płyty „Jemioła”, „Retro na żywo”, „Dziękuję”,

Gdzie szesnaście moich lat na ulicy Złotej

wą która cię zaskoczyła, zapadła w pamięć?

„Blues Ballads”.Laureat licznych nagród: nagro-

Gdzie szesnasta moja bieda na ulicy Złotej
A gdzie mnie akurat nie ma na ulicy Złotej.

W czasach, gdy zdarzało mi się z pobudek

dy Teatru Polskiego Radia w 2016r. kategorii:

romantycznych grać na ulicy i śpiewać piosenki

muzyka, I nagrody na Grechuta Festiwal w 2014

retro pewna kobieta słysząc mnie wyszła z ka-

roku,

miennicy, by kupić mi kwiaty. Miała pewnie z 70

Festiwalu Piosenki w Krakowie w 2009 roku, na-

lat i łzy w oczach. Powiedziała, że tej piosenki nie

grody za najlepszy recital z piosenkami retro na

słyszała od 50 lat, że przywołałem jej wspomnie-

Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Retro w 2015

nia z młodości i to było niesamowite.

roku, I nagrody Festiwalu Piosenki Filmowej

Poeta i dziennikarz, urodzony na kresach w Dereczynie w Ziemi Nowogrodzkiej, przez więk-

w Toruniu w 2012 roku, dwukrotnie Grand Prix

szość życia związany ze Żninem, po studiach pracował przez czas jakiś w rozgłośni Polskiego Radia

na Festiwalu OSPA w Ostrołęce.

w Lublinie, autor tomików poetyckich: m.in. „Piekielne fiołki”, „Trzeci świat”.

Życzę więc samych takich sytuacji, które
gdzieś poruszają wnętrze i inspirują.
Dziękuję.

głównej

nagrody

na

45.
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Na Złotej

swoje w 100% autorskie teksty i muzykę. Wśród
śniarza Reinaharda Meya. Zdecydowałem się na
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JERZY KSIĘSKI

Studenckim

Jerzy Księski (1933–1995)
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SPACER Z ARCHEOLOGIEM
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TAJEMNICE
ULICY SPOKOJNEJ
Po raz kolejny ruszamy na spacer ulicami Lublina
z Rafałem Niedźwiadkiem, archeologiem, który zwykł
odkrywać przed nami sekrety historii. Tym razem zawitamy
na ul. Spokojną 10, gdzie przed laty mieściła się szkoła odzieżowowłókiennicza, a prowadzone współcześnie prace budowlane
stały się okazją do niezwykłych archeologicznych odkryć.

Każda nasza rozmowa to fascynująca

aż po ujście do Bystrzycy to był jeden wielki ciąg

podróż w czasie. Jak daleko tym razem się-

osad, które z różną intensywnością były zamiesz-

gamy w przeszłość?

kiwane między VI a X wiekiem. To prawda, zwy-

Najstarsze odnalezione przez nas
ślady bytowania człowieka w tym

kle odkrywamy je w formie zorganizowanych osad jak ta na Czwartku,
czy też odkryta przez nas 2017r.

miejscu datować możemy od
neolitu

do

wczesnej

osada

epoki

na

między

brązu. Potem mamy, w sen-

„Arkad”

Lubartowską

sie czasowym, długą prze-

i

rwę aż, do wczesnego śre-

domy koncentrowały się wo-

dniowiecza. Z tego okresu

kół takiego nieregularnego

pochodzi odkryta w tym

owalu. Na Spokojnej

Świętoduską,

rzeczywiście

miejscu ziemianka datowa-

gdzie

10

nietypowo

mamy do czynienia z samot-

na między VIII a IX wiekiem

nym domostwem.

n.e. Ziemianka jak z podręcz-

Jakie

nika, z piecem w narożniku. Co
prawda bardzo mocno zniszczo-

ul.

terenie
ul.

były

dalsze

losy

tego miejsca?

Jak więc wyjaśnić odkryte pochówki?
Bliskością szubienicy miejskiej, pierwotnie
drewnianej, później murowanej, która znaj-

XVII zaznaczył się dość mocno, bo pod wałami

dowała się przy ówczesnym wjeździe do mia-

czwartej linii fortyfikacji miejskich znaleźliśmy

sta,

serię grobów. Celowo nie używam słowa cmen-

i al. Długosza. Podobny charakter ma zresztą mo-

tarz, bo cmentarz musi być czymś zorganizowa-

giła w Parku Saskim, choć źródła przypisują jej

nym, natomiast te groby były rozproszone i nie

genezę pomorową. Archeolodzy, którzy ją prze-

zakładano ich w jednym okresie czasu. Przy nie-

badali nie stwierdzili w tym miejscu grobów zbio-

których zmarłych zachowały się szczątki ubiorów,

rowych a jedynie pochówki indywidualne. Co wię-

które można zidentyfikować jako elementy tzw.

cej w jednym z grobów znaleziono hak, który być

u

zbiegu

dzisiejszych

al.

Racławickich

wczesnośredniowiecz-

polskiego stroju narodowego m.in. żupanów. To

może się zużył i pochowano go z jednym ze ska-

nym zapewne był jakiś epizod późnośrednio-

ewenement, bo zwykle tekstylia w ziemi się roz-

zańców, albo też przynależał do tego zmarłego.

ni odsłonić. Co ciekawe od maja zeszłego roku

wieczny, ale nie potrafimy wskazać go material-

kładają. Natomiast cechą wspólną pochowanych

Co ciekawe, pod tą mogiłą był zachowany kurhan

na miejscu naszych prac obserwowaliśmy obec-

nie, w postaci obiektów, obrysów, czegokolwiek

tam osób było nietypowe ich ułożenie, a to twa-

kultury ceramiki sznurowej, czyli takiej jednost-

ność chomików europejskich. Przygrzało mocniej

trwałego na powierzchni ziemi, ponieważ mamy

rzą do dna jamy grobowej, inny w bardzo wą-

ki kulturowej, która na przełomie neolitu i epo-

słonko, najpierw wyjrzał jeden, potem okazało

tylko rozrzucone fragmenty ceramiki z tego

skiej jamie co powodowało konieczność podkur-

ki brązu zasiedliła tereny od wyżyn bawarskich

się, że są młode. Właśnie w tym piecu wyrył so-

okresu. Prawdopodobnie teren ten był użytkowa-

czenia nóg. Odnotowaliśmy też przypadki, kiedy

przez ziemie polskie aż po Ukrainę. To najdalej

bie jedną z kilku jam, w których pomieszkiwał.

ny w ramach tzw. wygonów miejskich, bo mniej

ciałom brakowało rąk czy stóp, które musiały być

wysunięte na północ ślady tego typu pochówków

Wezwaliśmy ekopatrol straży miejskiej, ale cho-

więcej przez skrzyżowanie ulic Czechowskiej

ewidentnie obcięte. Sposób złożenia do grobu

więc pod tym względem ten rejon Krakowskiego

mik opróżnił swoją spiżarkę i odszedł.

i Wieniawskiej przebiegała granica miasta wy-

bardzo odbiegający od modelu chrześcijańskie-

Przedmieścia jest wyjątkowy. Wracając do zmar-

nikająca z nadania lokacyjnego Władysława

go nie mieści się w żadnych regułach i musi za-

łych ze Spokojnej, przekazaliśmy ich szczątki

Tej odkrytej ziemiance nie towarzyszyły
ślady innych domostw?

okresie

Prace archeologiczne przy ul. Spokojnej.

żytnych, niemniej jej obrys i piec udało się w peł-

nym przez budowę fortyfikacji nowo-

Po

FOTO: Chomik z ulicy Spokojnej. Z archiwum Archee.

ADAM PRZYSTUPA

Łokietka. Byłby to więc peryferia średniowiecz-

stanawiać. Pochówków tych ze względu na dużą

do analizy antropologicznej i mamy nadzieję,

Dzisiejsze badania dowodzą, że cała dolina

nego Lublina. W materiale archeologicznym nie

odległość od kościoła pw. Świętego Krzyża nie

że fachowe oko antropologa wskaże na możli-

Czechówki od mniej więcej dzisiejszego skansenu

odczytujemy pozostałości XVI wieku, ale już wiek

możemy łączyć z cmentarzem przykościelnym.

we przyczyny zgonu. Kres funkcjonowania tego
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miejsca pochówków wiąże się z budową wałów,

podziemnych umocnień z okresu II wojny

ostatniej IV linii szańców miejskich w latach

światowej…

1667-1670. Mapa C. d’Örkena z 1716 roku linię

Kiedy w styczniu zeszłego roku podejmowa-

obwałowań miejskich, czwartej fortyfikacji wie-

liśmy przy ul. Spokojnej 10 nadzór archeolo-

dzie mniej więcej od obecnego MPWiKu czyli od

giczny, wydawało się, że niwelacje, które przez

doliny Bystrzycy hen właśnie aż po skrzyżowanie

lata tam poczyniono są tak olbrzymie, że znio-

widziała jak na boisku szkolnym pod ziemię za-

ulic Spokojnej i Czechowskiej. Historycy powąt-

sły wszystko co w czasach ludzkiej obecności się

padła się krowa i nie potrafiono jej uratować. Po

piewali w autentyczność tego planu, sporządzo-

ukształtowało. Tuż przy murach szkoły odzie-

przebadaniu skrawka tego miejsca nabraliśmy

nego na potrzeby prowadzonych w Lublinie roko-

żowo-włókienniczej jeszcze kilkanaście metrów

więc pewności, że natrafiliśmy na owe legendar-

wań pomiędzy przedstawicielami króla Augusta

od nich na zachód spotykaliśmy wyłącznie po-

ne tunele. Ciągnęły się one wzdłuż całej działki

II Mocnego a konfederatami tarnogrodzkimi, ale

ziomy lessowe w które były wkopane doły na

od ulicy Czechowskiej, gdzie był zlokalizowany

nasze badania prowadzone na Placu Litewskim

śmieci lub popiół. Przy okazji zaczęły docierać

wjazd aż poza jej południowy kraniec. Pytanie,

potwierdziły niemal z dokładnością co do 1 me-

do nas legendy i opowieści o podziemnych tu-

jak daleko? Czy aż do dzisiejszego urzędu wo-

tra przebieg nakreślonej linii fortyfikacji. Nie ma

nelach prowadzących w nieznanym kierunku.

jewódzkiego, gdzie mieściły się sztab niemiec-

więc powodu wątpić, by inaczej było w przypadku

Zwykle w takich przekazach więcej jest zmyśleń

ki? Nie wiemy. Ponieważ strop tuneli znajdował

mniej zurbanizowanego terenu dzisiejszej ulicy

niż prawdy. W tym wypadku jednak było zupeł-

się na poziomie planowanej podłogi kondygnacji

Spokojnej. Jeśli czytelnicy pamiętają topografię

nie inaczej. Aby wytyczyć poziom posadzki dru-

„-2” a ich dno sięgało jeszcze 2,20 metrów ni-

tego miejsca z czasu sprzed budowy, sprzed usu-

giej kondygnacji podziemnego parkingu koparka

żej, jako grunt niestabilny dla prac budowlanych

nięcia tych mas ziemnych, to można założyć, że

musiała wybrać ziemię do głębokości 12 metrów.

musiały zostać wybrane. Oznaczało to chcąc nie

linia między boiskami górnym i dolnym wyzna-

Nieoczekiwanie, w miejscu, gdzie miała stać

chcąc dla inwestora konieczność dalszego pro-

czała bieg tej linii szańców. Przed laty przy okazji

ściana nośna budynku zarysowała się konstruk-

wadzenia przez nas prac archeologicznych.

budowy zespołu szkół a głównie boisk wykonano

cja wzniesiona z drewna. Przyrównałbym to do

wiele prac ziemnych, niwelacji, niemniej jednak

chodnika górniczego, który był stemplowany za-

w materiale archeologicznym udało się odnaleźć

równo na suficie jak i na bokach. Legenda z opo-

przekroje wzdłużne i poprzeczne potwierdzające

wieści starszych mieszkańców tej okolicy ożyła.

istnienie tej linii obronnej.

Zaczęliśmy

doniesień

prasowych
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To jednak nie koniec waszych odkryć.

rektor lubelskiego skansenu wchodził do tych

Mieszkańców Lublina zelektryzowały swego

chodników, zaś w archiwum teatru NN jest rela-

czasu doniesienia o odsłonięciu niemieckich

cja pani, która opowiadała, że będąc dzieckiem

FOTO: Z archiwum Archee.

poszukiwać

z okresu powojennego i okazało się, że były dy-

Część stropów odkrytych podziemnych tuneli.

Spotkaliście się kiedykolwiek w swoich
pracach z podobnymi obiektami?
Trudno o analogię. Zdobyliśmy niemiecką instrukcję z okresu II wojny światowej traktującą
o budowie fortyfikacji polowych, ale dotyczyła
ona jedynie konstrukcji budowanych z poziomu gruntu. O tak skomplikowanych obiektach
drążonych metodami górniczymi, nie ma w niej
mowy. Jak już wspominałem były to korytarze

FOTO: naziemne linie okopów. Z archiwum Archee.
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ofiary do dołów śmierci. W naszej pracy często

i siedemdziesiątych to połączenie istniało. Takim

odkrywamy ciała poległych czy pomordowanych,

finalnym

konstruk-

ale to co było uderzające w tych pochówkach,

cji w panoramie miasta był lipiec 1944r, kiedy

to fakt, że stanowiły zatrzymany w czasie kadr

Rosjanie toczyli walki na ulicach Lublina i ślady

historii.

takich właśnie walk odkryliśmy wewnątrz tuneli.

biegu kampanii wojennych, o tym kto dowodził,

Odkryliśmy też ślad życia – mnóstwo butelek po

jakie siły brały udział w walce, ale brak jest re-

wodzie gazowanej. Firmy je produkujące, Nestle,

lacji o przebiegu poszczególnych starć. W takich

czy Mattoni istnieją do dzisiaj. Co więcej, nie-

przypadkach praca archeologa jest szansą, by

wielka część z tych butelek było pełnych i zakor-

analizując zachowane ślady, choćby rozprze-

kowanych. Były też butelki po winie.

strzenienie karabinowych łusek, przebieg ta-

akcentem

obecności

tej

Tunele nie były jedyną formą umocnień
odkrytych przy ul. Spokojnej…

W książkach czytamy zwykle o prze-

kich wydarzeń odtworzyć. Wszystko przed nami.
Szczątki poległych są w tej chwili badane przez

To prawda, mówiąc obrazowo, wzdłuż skarp

antropologa. Żywię nadzieję, że tak jak w przy-

ul. Czechowskiej i Lubomelskiej Niemcy wyko-

padku odkrytych przez nas ciał niemieckich żoł-

pali zygzak. Odkryliśmy konstrukcję szczelinową

nierzy na Placu Litewskim odnajdą swoje miej-

składającą się z powtarzających się modułów

sce pochówku we współpracy z Fundacją Pamięć,

o długości 5 m załamanych pod kątem 90 stopni.

która zbiera informacje o poległych i przekazuje

Linii okopów zbudowanych na dwóch kondygna-

je ich rodzinom.

cjach towarzyszyły ziemianki, schrony, być może
stanowiska dowodzenia. Prawdopodobnie w cza-

wybuchowych, innym razem natknęliśmy się

sie „sprzątania” po tzw. wyzwoleniu umocnienia

wprost na granaty więc trzeba było wstrzymywać

te zapełniono wszystkim tym, co było dookoła,

budowę i wzywać patrol saperski.

począwszy od butów, przez wszelkiego rodzaju

Czemu służyły odkryte tunele?

śmiecie, skończywszy na zdekompletowanym

Próbując znaleźć jakaś analogię to tego co

samochodzie, elementach dział bojowych i amu-

odkryliśmy jako pierwsze skojarzenie pod wzglę-

nicji wielkokalibrowej wszelkiej postaci. Łuski

dem ideowym nasuwa się słynny niemiecki

karabinowe zbieraliśmy codziennie wiadrami.

kompleks Riese w Górach Sowich. Oczywiście

Odkrywaliśmy ślady zażartej walki. Niekiedy

tutaj nie produkowano V2 ani nic podobnego.

było naprawdę niebezpiecznie. Saperzy potrafili

Tak naprawdę, nie wiemy czemu te pomieszcze-

na dwa dni zamknąć budowę, bo nagromadze-

nia służyły. Czy były to magazyny, czy stacjono-

nie materiału wybuchowego było tak duże. Nie

wali tam ludzie? W końcowym, dostępnym od-

na darmo mówi się o tym „zardzewiała śmierć”,

cinku tunelu odkryliśmy kabel, którego po wojnie

bo każde nieopatrzne dotknięcie nawet pędz-

Absolwent archeologii na UMSC w Lublinie i UR

o wysokości 2,00-2,20 m i szerokości od 2,50

nie zrabowali Rosjanie, a który musiał zasilać ja-

lem może spowodować wybuch a większość tych

w Rzeszowie, asystent w Zakładzie Archeologii

m przy posadzce do 1,30 m pod sufitem, także

kieś urządzenia elektryczne, znajdujące się kie-

znalezisk była wyposażona w zapalniki, więc

Późnego

Średniowiecza

dwójka ludzi mogła się w nich swobodnie minąć.

dyś w bocznej odnodze korytarza. Nie potrafi-

była gotowa do użycia. Zapewne podczas walk

Instytutu

Archeologii

Po wydrążeniu tunelu wylewano w nim rodzaj

my powiedzieć, co to było za urządzenie. Jedno

zginęło tam wiele osób, natomiast my znaleźli-

Kopernika w Toruniu. Autor i współautor ponad

betonowej posadzki. Jeśli czytelnicy kiedykol-

z pomieszczeń miało wybetonowane ściany, czy-

śmy wewnątrz okopów pięciu zabitych Niemców.

80 publikacji, w większości opisujących dzieje

wiek zwiedzali stare sztolnie, gdzie drewniane

li mogło być czymś szczelnym. Odkryliśmy też

Wszyscy oprócz jednego mieli przy sobie nie-

Lublina i Lubelszczyzny. Założyciel firmy Archee

słupy podpierają strop, to mogą sobie wyobra-

fragment klatki schodowej, który łączył się ze

śmiertelniki. Dzięki temu udało się zidentyfi-

Badania i Nadzory Archeologiczne prowadzącej

zić, jak to wyglądało. Oczywiście nie wchodzili-

szkołą, a więc te obiekty były ze sobą skomuni-

kować ich przydział wojskowy. Wszyscy służyli

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

śmy w typowy sposób do otwartego korytarza,

kowane. W strukturze fundamentów szkoły nie

w I Zmotoryzowanym Batalionie Żandarmerii

giczne w archikatedrze lubelskiej (ponad 100

ponieważ wszystkie konstrukcje były zbutwiałe

widać otworu, który byłby wejściem do wydrążo-

SS, która dokonała wielu egzekucji na ludności

pochówków znalezionych w kryptach i najlicz-

i groziło to zawaleniem. Ponadto zachodziła oba-

nych podziemi. Być może istniało jakieś przejście

żydowskiej, a do Lublina została sprowadzona na

niejsza w Polsce kolekcja ubrań staropolskich),

wa czy obiekt nie jest zaminowany. Na szczę-

np. przez uchylną klapę w podłodze. Niestety nie

przełomie stycznia i lutego 1944 r. Życie napisa-

w latach 2003-2004 pierwsze badania archeolo-

ście w naszym zespole mamy dyplomowanego

jesteśmy w stanie tej hipotezy zweryfikować, bo

ło niezwykły epilog – tych, którzy nieśli śmierć

giczne na Lubelszczyźnie towarzyszące budowie

sapera. Wszystkim czynnościom i rozbieraniu

kiedy wkroczyliśmy na tę budowę, podłogi szkoły

i trwogę spotkał smutny koniec i pogrzeb naj-

dróg szybkiego ruchu, w latach 2007-2011 pra-

tej

dr Rafał Niedźwiadek
i

Nowożytności,

Uniwersytetu

Mikołaja

podwójna

już były rozebrane. Zachowały się natomiast re-

gorszy z możliwych. Zostali wrzuceni do okopów

ce archeologiczne w Teatrze Starym w Lublinie,

ostrożność. Wielokrotnie napotykaliśmy na ka-

lacje, mówiące o tym, iż palacz pracujący w szko-

przez swych kolegów. Jeden z nich w sposób

badania archeologiczne na pl. Litewskim (2016),

ble, które mogły sugerować obecność ładunków

le wspomniał o ukrytym wejściu do podziemi.

podobny do tego, w jaki Niemcy wrzucali swe

deptaku i pl. Łokietka (2018).

konstrukcji

towarzyszyła

więc
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Być może więc, jeszcze w latach sześćdziesiątych
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ale zawsze prawdziwych…

Udostępnione przez Wydawnictwo Zysk i S-ka.
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Czasem ważnych, czasem błahych, czasem intrygujących,

RECENZJA

ADAM PRZYSTUPA

Warto przeczytać
Antoni Ferdynand Ossendowski
„LENIN”
Wydawnictwo Zysk i S-ka.
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RZECZY
POMIESZANIE

ADAM PRZYSTUPA

Michelangelo Meris znany jako Caravaggio to genialny włoski malarz przełomu XVI i XVII stulecia, mistrz naturalizmu i gry świateł. Równie sprawnie jak pędzlem posługiwał się nożem i szpadą.

Zrozumieć Rosję. Iluż z nas szuka odpowiedzi na pytanie – dlaczego? Iluż zaskoczonych zauważa

Awanturnik wiodący burzliwe życie miał bogatą kartotekę sądową. Wielokrotnie trafiał do więzienia

nagle z całą wyrazistością to, czego jeszcze kilka miesięcy temu nie dostrzegało albo dostrzegać nie

a w 1606r. po prawdopodobnie nieumyślnym zabójstwie uciekł przed wyrokiem kary śmierci z Rzymu

chciało. Jak wielu pyta – a Puszkin, a Dostojewski, Czechow, Rachmaninow, Czajkowski? Pytanie

do Neapolu. W 1609r. przeżył tam zamach na swoje życie, który mógł być konsekwencją równie burz-

równie trudne jak te, przed laty, zadawane w podobny sposób o Goethego czy Schillera.

liwego pobytu na Malcie, skąd uciekł po zranieniu jednego z rycerzy zakonu Kawalerów Maltańskich.
Od tej pory ponoć zawsze sypiał ze szpadą u boku.

samą siebie? Wszakże próbujemy choćby zbliżyć się do odpowiedzi. Ja wróciłem do lektury „Lenina”

Najdłuższy mecz w historii tenisa ziemnego trwał 11 godzin i 5 minut. Spotkanie pierwszej run-

Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego. Światowy bestseller lat trzydziestych ubiegłego stulecia,

dy turnieju na kortach Wimbledonu między Amerykaninem Johnem Isnerem a Francuzem Nicolasem

książkę, która obok zasłużonej chwały przyniosła autorowi, równie zasłużony tytuł „osobistego wroga

Mahutem rozpoczęło się we wtorek 22 czerwca 2010r. a zakończyło 24 czerwca 2010r. ponieważ dwu-

towarzysza Lenina”. Bo jeśli pytać i przez lekturę oczekiwać choćby namiastki odpowiedzi, to może

krotnie było przerywane z powodu zapadających ciemności. Zwyciężył Amerykanin w stosunku 6-4,

od kogoś, kto Rosję znał nie tylko z opowieści, czy choćby reporterskich podróży?

3-6, 6-7, 7-6, 70-68. W tym spotkaniu padło również kilka innych rekordów m.in. najdłużej trwający

Ossendowski, urodzony w Lucynie, na zagrabionych ziemiach I Rzeczpospolitej, w Rosji spędził

set – 8 godz. i 11 min, najwięcej gemów w secie – 138, najwięcej asów serwisowych w meczu: John

większość swojego życia. Ukończywszy studia matematyczno-przyrodnicze uczestniczył w wypra-

Isner 113, Nicolas Mahut 103.

wach badawczych na Ałtaj, Kaukaz, nad Jenisej, okolice Bajkału, nad limany Dniestru. Rewolucja

Jedną z najstarszych form tańca jest danse du ventre – taniec brzucha. Jego korzenie sięgają

1905 r. zastała go w Mandżurii, przed szaleństwem 1917 r. uszedł zrazu na Syberię a potem poszu-

najprawdopodobniej paleolitu. Dziś zepchnięty do roli kabaretowej rozrywki początkowo był formą

kiwany przez sowiecką policję polityczną Czeka zbiegł do Europy przez Mongolię i Chiny. Tę drogę,

rytuału porodowego, w czasie którego tańczono, rytmicznie poruszając biodrami, wokół rodzącej

w której jego losy splotły się z epopeją słynnego „krwawego barona” von Ungern-Sternberg opisał

kobiety. Celem tego zabiegu było złagodzenie bólu oraz ułatwienie porodu. Ten zwyczaj jest do dziś

w innej bestsellerowej powieści „Przez kraj ludzi, zwierząt i bogów”.

praktykowany w niektórych zakątkach Afryki Północnej oraz Azji Mniejszej.

Ossendowski poznał więc Rosję i jej doświadczył. Tę z ulic Petersburga i tę z bezdroży tundry

„Wojna o kości” trwająca od 1877 do 1897 roku to rywalizacja prof. Edwarda D. Cope’a i prof.

i stepów. Tę, spod znaku wielkiej literatury i tę, która od wieków zwykła żywić się krzywdą, bólem,

Othniela C. Marsha o palmę pierwszeństwa wśród paleontologów. Obaj naukowcy początkowo bardzo

strachem, rozpaczą i śmiercią. Zwykło się mówić, że jego „Lenin” to powieść biograficzna. Powieść

się przyjaźnili. Do tego stopnia, że w 1867 r. Cope nazwał odnalezionego płaza Ptyonius marshii. Rok

demaskatorska, bo ukazując koleje życia wodza październikowej rewolucji, uderzająca w mit ideali-

później Marsh odwdzięczył się za ten gest, nazywając odkrytego gada morskiego Mosasaurus cope-

sty, człowieka o czystych rękach i intencjach, którego idee wypaczono i utopiono we krwi. Nie pomyli

anus. Wszystko zmieniło się w 1868 r., gdy Marsh wytknął koledze i nagłośnił błąd przy rekonstrukcji

się jednak ten, kto rzeknie, że to powieść o Rosji, bo też sam Ossendowski mawiał, iż nikt nie był

szkieletu Elasmozaura. Rozpoczęła się rywalizacja, w której na porządku dziennym było szpiego-

tak doskonale przeciętnym Rosjaninem jak jego bohater. Czy ma rację widząc w nim „zbiorowy typ

wanie rywala, przekupstwo, ataki w prasie, wykradanie znalezisk, wysadzanie w powietrze miejsc

psychiki rosyjskiej”? Nie wiem, ale zapewne nie myli się wskazując, iż Lenin oparł swe dzieło na jej

wykopalisk, by zniszczyć nieodkryte przez siebie skamieliny, a nawet obrzucanie się obu ekip poszu-

znajomości. Zapada w pamięć scena rozmowy młodego Uljanowa z bratem, w której stawia okrutną

kiwawczych kamieniami. Skutkiem wojny było odkrycie przez Cope’a 56 a przez Marsha 80 nowych

diagnozę „nasz lud jest dziki, krwiożerczy, nikogo i niczego nie żałuje, nie ma przywiązania do prze-

gatunków, w tym tak znanych, jak triceratops, allozaur, diplodok czy stegozaur.

szłości, gdyż była ona dla niego, jak i teraźniejszość macochą, nie ma żadnych zasad i nie zna innej

Mickiewicz prekursorem fantastyki naukowej? Począwszy od 1829r. przez kilkanaście kolejnych
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Zrozumieć Rosję. Pragnienie, którego być może zaspokoić nie sposób, bo czy Rosja rozumie

przeszkody oprócz brutalnej siły, przed którą się tylko ugnie”.

lat wieszcz tworzył nigdy niepublikowane dzieło „Historia przyszłości”. Choć z przekazów wiadomo

Lenin kreślony przez Ossendowskiego to pragmatyk, zimny racjonalista, doskonały obserwator

o kilku jego wersjach wszystkie zaginęły lub zostały zniszczone (zachowały się tylko dwa fragmenty

potrafiący wykorzystać najniższe nawet instynkty ludzi, by popchnąć ich do działania. To człowiek,

jednej z nich). Akcja pierwotnej rozpoczynała się około roku 2000 i miała obejmować dwa stulecia.

który świadomie odrzuca wszystko, co może go krępować, wiarę, zasady, uczucia. Człowiek, który

Autor przewidywał całkowite przeobrażenie europejskiej cywilizacji, jej globalizację oraz zagrożenia

zdobył rząd dusz za pomocą przewrotnej acz inteligentnej propagandy i nieznanego dotąd na podob-

ze strony Chin. Wedle zachowanej relacji Antoniego Odyńca Mickiewicz prognozował m.in. rozkwit

ną skalę terroru. Archetyp odzywający się echem w kolejnych władcach Kremla.

transportu powietrznego zapewnionego przez floty balonów, wymyślił pierwowzór telewizji – sys-

Niezwykłą to książka. Gdy w 1944 r. do Warszawy wkroczyła Armia Czerwona, do Żółwina w po-

tem zwierciadeł „ustawionych na ogromnych przestrzeniach w ten sposób, że ogniste litery, odbite

szukiwaniu Ossendowskiego przyjechała specjalna grupa NKWD. Kiedy dowiedzieli się, że ów umarł,

w pierwszym, w okamgnieniu odbijają w ostatnim”; a także radia w postaci przyrządów akustycz-

nie dając wiary rozkazali rozkopać jeszcze świeżą mogiłę, by naocznie przekonać się, że „osobisty

nych, „za pomocą których, siedząc spokojnie przy kominku w hotelach, można słuchać dawanych

wróg towarzysza Lenina” nie żyje.

w mieście koncertów lub wykładów publicznych”.
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FELIETON ADAMA PRZYSTUPY

Na

Opowieść pięćdziesiąta siódma

liczbach
skupiona

stąd konieczność przebaczanie 77 razy, co ozna-

jako suma palców u wszystkich kończyn?) wie-

czać ma, iż w przebaczaniu nie ma nigdy żad-

rzyli tak dalece, iż zwykli przysięgać na tetrak-

nych limitów. Przy siódemce blednie zaś szóstka

tys, figurę złożoną z dziesięciu kropek ułożonych

jako liczba niepełna, niedoskonała. Podobnie jej

w ten sposób, iż tworzą trójkąt równoboczny

wielokrotność, choćby apokaliptyczna.

o boku kreślonych z 4 punktów. Rzymianie jako

Warto w tym miejscu zauważyć, że nasza

jedni z pierwszych dostrzegli doniosłość liczby 3

skłonność do odczytywania symboliki liczb, czy

głosząc, iż „Omne trinum perfectum”– wszyst-

też do nadawania im nadmiarowych znaczeń

ko, co potrójne, jest doskonałe. Choć wielbicie-

(gwoli prawdy, ledwie dotknęliśmy tego tema-

le numerologii upierać się będą, iż już Grecy na

tu), wykorzystywana bywa przez szeroko poję-

szczycie panteonu swych bóstw widzieli trójcę

ty handel, który w celu pomnożenia sprzedaży

złożoną z Zeusa, Posejdona i Hadesa.

tworzy tzw. marki alfanumeryczne, zawierające

Numerologia, to wyższy stopień zaurocze-

w sobie przemawiające do nas liczby (np. 7Up,

zniewolenia.

3D, Channel no. 5, Xbox 360). Ulegają im za-

Przedziwny przejaw determinizmu, przekonania,

równo ci, którzy na co dzień swój sentyment do

nia

liczbami,

rzekłbym

nawet

liczby. Wydaje się naturalne, by z ich pomocą

że wszystko zapisane jest w liczbach przypisa-

liczb ograniczają do przeliczania własnych czy

zważywszy jak przyziemny to temat. Większość

przedstawiać

marnotrawstwa.

nych do nazw czy dat urodzenia. Kolejny przy-

też cudzych zarobków, jak i ci zauroczeni mate-

z nas, choć zaklinać się będzie, iż na sercu leży

Tyle tylko, że suche dane zawieszone w próżni

czynek do trawiącego filozofów od setek lat dyle-

matyką. Tych pierwszych wydaje się być więcej,

mu ekologia, o śmieciach, które wyrzuca co dnia

skojarzeń mówią niewiele. Osadzamy je tedy

matu, rozdarcia między wolną wolą a kaprysami

bo matematyka w wieku dorosłym nader często

chciałoby myśleć jak najkrócej. Bo też śmieci, to

w przeróżnych kontekstach, by poruszyć wy-

losu. Swoje narzędzie zaczerpnęła numerologia

bywa naszym skrywanym kompleksem, powra-

rzeczy, które co dnia skazujemy na zapomnie-

obraźnię. Zawierzając statystyce opowiadam,

z hebrajskiego mistycyzmu, z praktyki gematrii,

cającym koszmarem sennym. Niewielu wyjaśni

nie, jako niechciane, niepotrzebne w naszym

że każdej sekundy na świecie wyrzucanych jest

która, wszakże nie miała celów wróżebnych, ale

przyswajane przed laty pojęcie logarytmu, kto

otoczeniu. Dlatego się ich pozbywamy. Jak więc

50 ton śmieci, albo że ustawione w szeregu cię-

była wykorzystywana w rozwikływaniu biblijnych

zaś sam z siebie rozważałby zawiłości miary

zmienić ich ogląd, zainteresować możliwością

żarówki wywożące rocznie 2,12 miliardów ton

zawiłości. Wedle tradycji każda litera alfabetu

Lebesgue’a zostałby w większości przypadków

powtórnego wykorzystania?

śmieci na wysypiska całego świata, 24 razy opa-

hebrajskiego oznacza równocześnie jakąś liczbę.

posądzony przez najbliższych o aberrację.

sałyby kulę ziemską. Zachęcając do segregacji

Skłania to, by poszczególne wyrazy traktować

Atoli sytuacja taka miała miejsce i szczęściem

Jak opowiadać o odpadach? Pytanie zasadne,

Natłok atakujących nas informacji jest dziś

skalę

naszego

tak duży, że ludzki mózg prze-

odpadów

przypominam,

jako zbiory pewnych liczb i obliczać wartość tych

dla dyskutującego świadkiem zdarzenia był ma-

staje już je przyjmować. Stąd

iż do produkcji 1 tony pa-

słów lub też zdań poprzez ich sumowanie. To zaś

tematyk. Krakowskimi Plantami latem 1916r.

coraz

pieru potrzeba ściąć około

budzi pokusę, by poszukiwać słów o takim sa-

spacerował

17 drzew, które w ciągu

mych wartościach i zestawiając je doszukiwać się

Steinhaus, żołnierz Legionów, ale też absolwent

czy się dobrze opowiedziana

roku produkują tlen dla

ukrytych znaczeń. Używając tej metody, rabini

Uniwersytetu w Getyndze, gdzie jeszcze przed

historia. Opowiadać zaś moż-

170 osób. To działa, choć

zauważyli na przykład, że opowieść o stworze-

wybuchem I wojny światowej zdążył obronić

na na różne sposoby. Wielu

czasami w takich chwilach

niu świata składa się z 434 słów. Tę samą liczbę

doktorat z matematyki stosowanej. Mijając dwój-

próbuje obrazem, wychodząc

z zakamarków pamięci od-

otrzymujemy sumują poszczególne litery w he-

kę rozmawiających młodzieńców przypadkowo

z założenia, że każdy z nas

zywa się głos nieżyjącego

brajskim słowie delet oznaczającym drzwi. Stąd

usłyszał właśnie owe słowa – miara Lebesgue’a.

nim nauczył się mówić i wy-

już Romana Kłosowskiego

wywiedziono, iż stworzenie świata to drzwi do

Pojęcie, którego wybaczcie wytłumaczyć wam

sławiać postrzegał świat za

kwestią z jednej ze scen

zrozumienia Biblii, co winno stanowić podstawo-

z marszu nie potrafię, choć sam swego czasu

pomocą

filmu

wą wskazówkę przy jej lekturze.

musiałem przyswoić je i przećwiczyć na studiach.

częściej,

oczu.

bardziej

Amerykański

czyli

„Motylem
romans

jestem,
40-latka”:

FOTO: Pitagoras. Adobe Stock.

od

wiedzy, „twardych danych” li-

fotograf Gregg Segal stworzył

trzydziestoletni

wówczas

Hugo

Głębokiej symboliki liczb zapisanych w Biblii

Zaintrygowany Steinhaus zatrzymał się na chwi-

„gdyby obliczyć drogę, któ-

doszukiwali się również teologowie chrześci-

lę, by przysłuchać się rozmowie, nie wiedząc, że

of Garbage”, w ramach którego fotografował lu-

rą przebył na budowie geodeta Maliniak Roman

jańscy, stąd pewne z nich wydają się w sposób

właśnie dokonuje swego największego matema-

dzi ułożonych na ziemi pośród śmieci wytworzo-

to okazałoby się, że przeszedł z Warszawy do

szczególny związane ze sferą sacrum. Jedynka

tycznego odkrycia. Poznał oto Stefana Banacha

nych przez nich w ciągu tygodnia. Na jednym

Raciborza”. Słowem, pomysł to nie nowy, ale

to jedność i jedyność, które są atrybutem Boga.

(drugim młodzieńcem był Otton Nikodym), nie-

z pierwszych zdjęć uwiecznił własną rodzinę, by

użyteczny.

Wyjątkowość liczby 3 wyraża się m.in. osobie

przeciętnie uzdolnionego samouka, który za-

kilka lat temu projekt „7 Days
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pierwszych cyfr. W swój wybór (czemu nie 20
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jak mówił, jego wówczas ośmioletni syn zrozu-

Z niewyjaśnionego do końca powodu liczby lu-

Trójcy świętej. Siódemka zaś to liczba doskonała

liczył jedynie dwa lata studiów na Wydziale

miał, że również oni przyczyniają się narastania

dzi intrygują i fascynują. Wielu przypisuje im ja-

- świat był tworzony przez sześć dni, a siódmy

Inżynierii Lądowej Politechniki Lwowskiej, ale

problemu. W kolejnych, jak w lustrze mieli oka-

kieś szczególne znaczenie. Jednym z pierwszych,

był dniem odpoczynku, ponieważ Bóg pobłogo-

z ciekawości nieregularnie zaglądał na mate-

zję przejrzeć się przyjaciele i sąsiedzi.

o których pamięta historia, miał być Pitagoras.

sławił go i uczynił świętym. Używana wielokrot-

matyczne wykłady prof. Stanisława Zaremby na

A jeśli nie obraz to co? Czym wywrzeć odpo-

Jego uczniowie za symbol doskonałości (nie my-

nie na kartach Pisma Świętego nie zawsze odda-

Uniwersytecie Jagiellońskim. Wspólna skłonność

wiednie wrażenie, by wytrącić z błogiego stanu

lić z liczbą doskonałą) uznawali liczbę 10, rów-

je faktyczną ilość, lecz symbolizuję nieokreśloną

do rozwiązywania matematycznych problemów

samozadowolenia? Do wielu z nas przemawiają

ną sumie palców o obu rąk oraz sumie czterech

„całość” lub „pełnię”. Podobnie jej wielokrotność

sprawiła, iż rozmowa o mierze Lebesgue’a dała
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zaczyn niekończącym się dysputom, toczącym
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się początkowo w kawiarni Esplanada na rogu
Karmelickiej i Podwala. Podczas jednej z nich
Steinhaus

przedstawił

Banachowi

FOTO: Stefan Banach. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Ze zbiorów NAC.
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felieton
zagadnie-

nie, nad którym pracował bez efektu od dłuższego czasu. Ów o dziwo problem rozwiązał
dość szybko, a wyniki dociekań nad „zbieżnością w średniej szeregu Fouriera” opublikowano
w Biuletynie Akademii Krakowskiej. Steinhaus
zrozumiał, że spotkał geniusza. Kiedy w 1920
roku został kierownikiem katedry matematyki na Uniwersytecie Lwowskim, rekomendował
Banacha prof. Antoniemu Łomnickiemu z miejscowej Politechniki. Ten nie zważając, iż młody
matematyk nie ma nawet tytułu magistra zatrudnił go jako asystenta.
Banach nie widział problemu w formalnych
brakach swojego wykształcenia. Fascynowała go
sama matematyka, mierzenie się z problemami
i hipotezami. Był błyskotliwy, myślał błyskawicznie, w dyskusjach wyprzedzał rozmówcę, a do
tego miał fenomenalną pamięć. Jak opowiadał
prof. Łomnicki jego asystent potrafił cytować
z pamięci całe fragmenty czytanych kilka lat
wcześniej książek. Obdarzał przy tym swych zadziwionych i niedowierzających słuchaczy swym
charakterystycznym sceptycznym uśmiechem.
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Banach korzystając ze swego niebywałego talen-

magistra zgodę wyrazić musiało ministerstwo.

która - jak wykazały rezultaty badań Stefana

zaniedbywał jednak nigdy swych obowiązków,

tu w krótkim czasie olśnił matematyczny świat

Banach ponoć nawet zdał egzamin z przedmiotu

Banacha i innych - posiada kapitalne znaczenie

choć czasem, ku zdziwieniu studentów, zjawiał

publikując kolejne prace, w których w śmiały

dodatkowego, po czym rozmyślił się i ani my-

dla dalszego rozwoju nie tylko samej matematy-

się na porannych wykładach prosto z miasta,

sposób znajdował zastosowanie nowo powstałej

ślał stawać przed komisją. I znów przyjaciele

ki, ale również nauk przyrodniczych a w szcze-

w stroju wieczorowym. Według H. Steinhausa

dyscypliny teorii miary do klasycznych zagadnień

genialnego matematyka uciekli się do fortelu.

gólności fizyki”. Każdy, kto studiując matematykę

„Wykładał doskonale; nigdy nie gubił się w szcze-

matematycznych. Jako się rzekło nie posiadał

Pewnego dnia poproszono go, by wpadł na chwi-

poznaje analizę funkcjonalną, spotyka się z prze-

gółach i nigdy nie pokrywał tablicy skompliko-

przy tym nawet tytułu magistra. Uznano zapew-

lę do dziekanatu, aby wytłumaczył znajdującym

strzeniami Banacha, twierdzeniami Banacha, czy

wanymi i mnogimi znakami.” Co zaskakujące nie

ne, że taka sytuacja nie przystoi powadze uczelni

się tam gościom pewne problemy matematycz-

w dalszej części algebrami Banacha. Wydana

lubił pisać. Zarówno w życiu prywatnym, gdy nie

i postanowiono przymusić go do zdobycia tytułu

ne. Banach pośpieszył z pomocą, zaspokoił głód

1932 roku jego monografia „Teoria operacji linio-

zwykł odpowiadać na listy, jak i w zawodowym,

naukowego. Bez dwóch zdań Banach zdolny był

wiedzy nieznajomych, nie mając świadomości, iż

wych” uznawana jest do dziś na całym świecie za

gdzie - tu jeszcze raz odwołajmy się do wspo-

sięgnąć nie tylko po magisterium, ale również po

właśnie zdaje egzamin doktorski przed komisją

dzieło klasyczne w swej dziedzinie.

mnień Steinhausa - „Pisał swoje manuskrypty na

tytuł doktora. Kłopot w tym, że kiedy dowiódł ja-

przybyłą w tym celu z Warszawy.

Być może w tamtym momencie jeszcze nie

luźnych kartkach wyrwanych z zeszytu; gdy trze-

kichś twierdzeń, najczęściej ich nie zapisywał, bo

Prof. Stanisław Mazur, uczeń Banacha, po-

do końca zdawano sobie sprawę z doniosło-

ba było zmieniać części tekstu, wycinał zbędne

go to nudziło. Wypisz, wymaluj słynne „non fini-

wie po latach: „Rok 1922, w którym Stefan

ści odkryć matematyka samouka, niemniej re-

miejsca i podklejał resztę czystą kartką, na której

to” - przypadłość Leonarda da Vinci, dla którego

Banach w polskim czasopiśmie „Fundamenta

cenzenci doktoratu zgodnie uznali, iż może być

pisał nową wersję.” Gdyby nie pomoc asysten-

wykończenie malunku było rzeczą wtórną wobec

Mathematicae” ogłosił swą rozprawę doktorską

on również podstawą do habilitacji. Uzyskał ją

tów a przede wszystkim przyjaciela Stanisława

samego aktu tworzenia. Problem rozwiązał prof.

pt. „Sur les opérations dans les ensembles abs-

Banach w roku 1922 wraz z profesurą lwowskie-

Mazura, być może wiele prac Banacha nie uka-

Stanisław Ruziewicz, który nakazał swemu asy-

traits et leur application aux équations intégrales”

go Uniwersytetu Jana Kazimierza. Tytuł naukowy

zało by się nigdy drukiem. Z obowiązku, a może

stentowi, aby chodził z Banachem do kawiarni,

(O operacjach na zbiorach abstrakcyjnych i ich

nie zdołał okiełznać niezwykłej osobowości mate-

raczej z przyziemnej konieczności zarobku, pi-

wypytywał go i spisywał twierdzenia i dowody.

zastosowaniach do równań całkowych) jest datą

matycznego geniusza. Nie przywiązywał żadnej

sał natomiast szkolne podręczniki. Dzięki swym

W ten sposób powstał tekst pracy doktorskiej,

przełomową w historii matematyki XX wieku.

wagi do zaszczytów. Gdy otrzymywał zaprosze-

młodzieńczym

którą sprezentowano zaskoczonemu autorowi,

Ta kilkudziesięciostronicowa rozprawa ugrun-

nie na jakieś oficjalne uroczystości, zwykle ma-

zdawał sobie sprawę z trudności zadania – pew-

by ten ją ostatecznie zredagował. Pozostało jesz-

towała bowiem ostatecznie podstawy analizy

wiał: „Wiem, gdzie nie będę”. Był przy tym osobą

nego razu rzekł do Steinhausa „Wiesz bracie, co

cze obronić doktorat, na co wobec braku tytułu

funkcjonalnej, nowej dyscypliny matematycznej,

bardzo towarzyską. Obdarzony mocną głową nie

ci powiem? Humanistyka jest w szkole średniej

doświadczeniom

korepetytora
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Plamistym i Wirusami profesora Rudolfa Weigla

„mała czarna”, innym razem żywa gęś. Owo pta-

jako karmiciel wszy. Taka praca gwarantowała

sze przypadło w udziale Szwedowi Perowi Enflö,

dodatkowe racje żywnościowe i chroniła przed

który w 1972 roku rozwiązał zdefiniowany w rok

wywózką na roboty do Niemiec. W styczniu 1945

1936 problem dotyczący bazy w przestrzeniach

roku u Banacha zdiagnozowano nowotwór. Przed

Banacha. Nagrodę wręczył Stanisław Mazur.

śmiercią pojechał jeszcze do Moskwy, zapro-

Kres lwowskiej szkole matematycznej po-

szony przez Akademię Nauk ZSRR. Ponoć od-

łożyła wojna. Stanisława Ulama jej wybuch

mówił Stalinowi przyjęcia prezydentury Polskiej

zastał w Nowym Jorku. Pozostał w Stanach

Republiki Sowieckiej. Zmarł w wieku 52 lat ostat-

Zjednoczonych,

niego dnia sierpnia 1945 roku.

uczestnicząc

w

projekcie

Manhattan, którego finałem było stworzenie

Stefan Banach napisał kiedyś, iż „mimo swo-

bomby atomowej. Stefan Banach, Stanisław

jego podstawowego znaczenia dla dzisiejszej

Mazur, Hugo Steinhaus i ich współpracownicy po-

kultury, matematyka jest nauką, której istota

zostali we Lwowie. Pierwszy z nich kilkukrotnie

i rola dla niewielu tylko jest zrozumiała”. Dla

odrzucił propozycję wyjazdu za ocean. Podczas

niego była pasją i przygodą. Pozostawił po sobie

spotkania w wybitnym amerykańskim mate-

dorobek naukowy, którego nie sposób przecenić,

matykiem Johnem von Neumannem w 1937

ale też niezwykłą historię swego życia. Historię,

roku zniecierpliwiony nagabywaniem zapytał:

jak mało którą, wartą opowieści, by inspirować.

„Ile daje profesor Wiener?”. W odpowiedzi von

To chyba sposób uniwersalny, właściwy w każ-

Neumann wyjął popisany przez prof. Norberta

dym przypadku.

Wienera czek, na którym wypisana była jedynka i powiedział: „Proszę dopisać taką ilość zer,
jaką pan uzna za stosowne”. Banach chwilę się
zastanowił i odparł: „To za mała suma, jak za
opuszczenie Polski”. Po wkroczeniu do Lwowa
Sowietów, najszybciej w nowej rzeczywistości

ważniejsza od matematyki - matematyka to za

częstokroć słowo lub gest bez żadnego dodat-

odnalazł się Mazur, który jako ideowy komuni-

ostry instrument, to nie dla dzieci...”.

kowego wyjaśnienia wystarczały do zrozumienia

sta został nawet deputowanym do Zgromadzenia

znaczenia. Czasem cała dyskusja składała się

Ludowego Zachodniej Ukrainy. Głosował za przy-

stoli-

z kilku słów rzuconych w ciągu długich okresów

łączeniem tych terenów do ZSRR. W czasie nie-

ku. Zasiadała tam słynna lwowska szkoła ma-

rozmyślania. Widz siedzący przy innym stole

mieckiej okupacji pracował jako sprzedawca.

tematyczna, czyli specjalizujący się w analizie

mógł zauważyć nagłe krótkie wybuchy konwer-

Po powrocie Sowietów w 1944 został członkiem

funkcjonalnej pasjonaci skupieni wokół Stefana

sacji, napisanie kilku wierszy na stole, od czasu

zarządu Związku Patriotów Polskich. Po wojnie wy-

Banacha i Hugona Steinhausa. Rej wśród pra-

do czasu śmiech jednego z siedzących, po czym

kładał na Uniwersytecie Łódzkim i Warszawskim.

cujących

warunkach

następowały okresy długiego milczenia, w czasie

Hugo Steinhaus z powodu swego żydowskiego

matematyków wodził rzecz jasna Banach wraz

których tylko piliśmy kawę i patrzyliśmy nieprzy-

pochodzenia przez większą część wojny był zmu-

z Stanisławem Mazurem i Stanisławem Ulamem.

tomnie na siebie.”

szony się ukrywać Po jej zakończeniu związał się

Autor Felietonów, Dyrektor ds. Środowiska i Relacji

Nowe horyzonty matematyki wykuwały się
tedy
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zagadnień obiecywano nagrody, czasem była to

wieczorami…

w

tych

przy

kawiarnianym

niecodziennych

EKOGADKA NR 20 - JESIEŃ 2022

FOTO: Ławka z figurami Ottona Nikodyma i Stefana Banacha na krakowskich Plantach.

felieton

Adam
Przystupa

Jak wspominał ten ostatni: „Znaczna część na-

Bywało, że kawiarniane sesje trwały napraw-

z Uniwersytetem Wrocławskim. Na rzeczywistość

Zewnętrznych Kom-Eko, jest wnikliwym, pełnym hu-

szych rozmów matematycznych toczyła się w po-

dę długo. Jedna z nich 17 godzin, a jej wyni-

PRL-u spoglądał zgoła inaczej od Mazura. Kiedy

moru obserwatorem rzeczywistości.

łożonych w pobliżu uniwersytetu kawiarniach.

kiem był dowód pewnego ważnego twierdzenia,

u schyłku lat sześćdziesiątych zatelefonowano

Kochający życie rodzinne, dużą i małą Ojczyznę,

Pierwsza z nich nazywała się „Roma”. Po roku,

tyle tylko, że nikt go nie zapisał i nikt już nie

do niego z informacją, że za godzinę na dwor-

Człowiek o ogromnej kulturze osobistej, miłośnik histo-

lub dwóch, Banach zadecydował, że należy nasze

zdoła go odtworzyć. Blat stolika, na którym go

cu we Wrocławiu zjawi się delegacja radzieckich

rii, dobrej literatury i muzyki Knopflera, zaangażowany

sesje przenieść do „Kawiarni Szkockiej”, położo-

skreślono został zmyty przez obsługę kawiarni.

uczonych i profesor musi ich powitać. Steinhaus

w działania ekologiczne w Lublinie.

nej po przeciwległej stronie ulicy. Sesje nasze

By zapobiec podobnym wypadkom w 1935 roku

odpowiedział: „Drogi kolego, jestem zdrowy na

były kontynuowane w małych restauracyjkach,

żona Banacha zakupiła gruby zeszyt w twardych

umyśle, natomiast słaby na ciele. Gdyby było na

w których stołowali się matematycy. Wydaje mi

okładkach, w którym na kolejnych stronach za-

odwrót, pospieszyłbym niezwłocznie.”

się obecnie, że jedzenie było średnie, lecz napo-

pisywano dyskutowane zagadnienia zostawiając

Banach.

Adama Przystupy

jów było pod dostatkiem. Stoły kawiarniane były

wolne miejsce na ich rozwiązania. Zeszyt zwa-

Po wkroczeniu Sowietów razem z Steinhausem

można przeczytać

pokryte płytami marmurowymi, na których moż-

ny odtąd „Księgą szkocką” był do dyspozycji

kontynuował pracę naukową. „Za Niemca”, kie-

na stronie

na było pisać ołówkiem, i co ważniejsze, szybko

każdego matematyka, który mógł o nią popro-

dy zamknięto uczelnie i szkoły średnie znalazł

www.kom-eko.pl

ścierać. W naszych matematycznych rozmowach

sić obsługę kawiarni. Za rozwikłane niektórych

zatrudnienie w Instytucie Badań nad Tyfusem

Wojnę

przeżył

również

Stefan

więcej felietonów
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W blasku witraży

Szkoda, bo wszystko za-

zrazu we wspólnotach prote-

Alexandre Krins, 20-letni wio-

czyna się od słowa. Szkoda,

stanckich, potem również w ko-

lonczelista Roger Marie Bricoux

bo jak pisze Jarosław Marek

ściele katolickim. Znawcy te-

oraz najstarszy w tym towa-

Rymkiewicz „w Polsce – ani

matu twierdzą, iż Kochanowski

rzystwie 40-letni wiolonczelista

wcześniej, ani później – niko-

inspirował się łacińską próbą ich

Percy Cornelius Taylor.

mu nie udało się umieścić języ-

poetyckiego ujęcia przez szkoc-

Kiedy

„Titanic”

uderzył

ka polskiego na takim poziomie

kiego poetą Georga Buchanana

w górę lodową Wallace Hartley

Jakiś czas temu ukułem dwa

przez głowę przebiega myśl,

odczytać na synodzie ewan-

ucywilizowania,

też,

(Psalmorum Davidis paraphra-

zebrał zespół w salonie I klasy

twierdzenia dotyczące naszego

że śpiewasz te same pieśni,

gelików w Pinczowie w roku

nigdy, nie udało się go uczynić

sis poetica). Niektórzy twier-

i rozpoczęli grę bynajmniej nie

podejścia do śpiewu. Po pierw-

które

wieków.

1559. Świadkiem owej prezen-

w takim stopniu siłą cywilizacyj-

dzą, iż jego „Baptistes”, tra-

po to by okazać lekceważenie

sze, śpiew w Polsce jest umie-

Powtarzasz słowa, które być

tacji był wedle relacji przypi-

ną, wchłaniającą życie, wchła-

gedia o św. Janie Chrzcicielu

nadchodzącej tragedii, lecz by

jętnością zanikającą a dzieje

może gościły na ustach twych

sywanej Janowi Zamojskiemu

niającą jego dzikie, tajemnicze

zainspirowała

tonować

się tak za sprawą zaklętego

przodków,

nie

sam Mikołaj Rej, który pochwał

eksplozje”. Współcześnie for-

do

wspominanego

Kierowali się w stronę pokładu

kręgu, w który zwykliśmy wpa-

znasz nawet z imienia, bo w za-

młodszemu koledze po piórze

mujemy nasze życie językiem

już tu hymnu „Czego chcesz od

przy rytmie intonowanych przez

dać. Przypadłości, którą moż-

wierusze dziejów nie ostały się

nie szczędził.

pełnym bełkotu, ryku czy rzę-

nas Panie”. Hymnu, tak pięk-

zespół

na opisać stwierdzeniem – nie

parafialne księgi.

śpiewano

tych

od

których

nikomu

naszego

napisania

poetę

panikę

podróżnych.

ragtimeów.

Hartley

Wyśpiewuję tedy napisane

żenia. Szkoda, bo na tym tle

nego i uniwersalnego, iż prze-

ubrawszy muzyków w kamizel-

śpiewam, bo nie potrafię, nie

Jest też kościół miejscem,

regularnym trzynastozgłoskow-

strofy Kochanowskiego unie-

łamując podziały zawędrował

ki ratunkowe przeniósł koncert

umiem śpiewać, bo nie próbuję

gdzie często może nieświado-

cem strofy wyrażające wdzięcz-

śmiertelnione w formie pieśni

z katolickich do protestanckich

na deski pokładu. Stanęli na

tego robić. Wbrew obiegowym

mie śpiewając obcujemy z po-

ności człowieka dla Stwórcy

są okruchem nadziei.

śpiewników.

prawej burcie przed wejściem

opiniom odwagi w tym przy-

ezją najwyższej miary.

za urodę i harmonię świata.

Odnajdziemy ją śpiewając

„Czego chcesz od nas,
Panie, za Twe hojne
dary?
Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz
miary?
Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno
Ciebie,
I w otchłaniach,
i w morzu, na ziemi,
na niebie.”

Wdzięczność, o której podczas

w blasku witraży słowa jeszcze

gę

codziennego zabiegania zapo-

jednej pieśni autorstwa mistrza

wieczna

pieśń

nej scenerii, obok walczących

minam. Bo też na codziennym

z Czarnolasu…

„Nearer, my God, to Thee”

o miejsce w szalupach zroz-

bezdechu gubię bezpowrotnie

„Kto się w opiekę
odda Panu swemu,
A całym sercem
szczerze ufa Jemu,
Śmiele rzec może,
mam obrońcę Boga,
Nie przyjdzie na
mnie żadna straszna
trwoga”

autorstwa Angielki Sary Fuller

paczonych pasażerów, z nie-

Adams.

ruchomą wokół taflą oceanu.

padku nie dodaje nawet alkohol, a sprawy nie ułatwia skłonność współczesnych muzyków
do pisania utworów miast piosenek. Utwór we współczesnym
rozumieniu tego słowa, zda się
z założenia nie posiadać melodii, co skutecznie utrudnia
jego zaśpiewanie. Powszechnie
na estradzie zanika również
umiejętność składania rymów,
zwłaszcza tych nieparzystych,
co również nie sprzyja tym,
którzy zapał do śpiewu wciąż
w sobie pielęgnują. Po drugie, śmiem twierdzić, iż jednym z nielicznych dziś miejsc,
w którym ludzie nie wstydzą
się głośno śpiewać są kościoły.
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Piszę

nieświadomie,

bo

Można się czasem zżymać, że

pamięć

nie zawsze czysto, ale śpiewa-

a wiedza z lat szkolnych ulot-

ją. Jak rzekł św. Augustyn, kto

na. Stąd nieliczny rozpozna-

śpiewa, dwa razy się modli.

ją w znajomej pieśni jedne

bywa

zawodna,

Jest więc śpiew w koście-

z pierwszych strof spisanych

le modlitwą, jest jak się pisze

w ojczystym języku przez Jana

„znakiem radosnego wzrusze-

Kochanowskiego. Strofy hym-

nia serca”, ale jest również

nu stworzonego przez poetę

niezwykłą i rzadką okazją by

najpewniej

przez chwilę znaleźć się na

go pobytu w Paryżu. Stamtąd

krawędzi czasu. Doświadczyć

miał go przesłać Kochanowski

tej przedziwnej chwili, kiedy

do kraju, a jego przyjaciele

podczas

krótkie-

chwile zachwytu nad światem,
choćby wtedy, gdy spóźniony ze zdziwieniem odkrywam
zmiany pór roku. Szkoda tylko,
że z woli organisty dane jest
wiernym zwykle wyśpiewać ledwie dwie zwrotki. Kolejne pozostaną dlań tajemnicą.

„Za Twoim rozkazaniem w brzegach
morze stoi,
A zamierzonych
granic przeskoczyć
się boi.
Rzeki wód
nieprzebranych wielką
hojność mają,
Biały dzień a noc
ciemna swoje czasy
znają.”

Nie pieśni a psalmu, winieniem napisać, bo w istocie to
strofa Psalmu nr 91 - fragment
„Psałterza Dawidowego”, który

Zgoła

odwrotną

przebyła

dro-

do sali gimnastycznej snując

dziewiętnasto-

kolejne melodie w tej przedziw-

protestancka

Kiedy

ją

śpiewam,

za każdym razem przy dru-

Temperatura

giej strofie podążam myślą do

kół zera, więc granie sprawia-

Wallace’a Hartleya i jego towa-

ło im coraz większą trudność.

rzyszy z okrętowej orkiestry…

Nie przestawali choć z każ-

„Być bliżej Ciebie chcę
na każdy dzień,
Za Tobą życiem swym
iść jako cień.
Daj tylko, Boże dusz,
obecność Twoją czuć,
Myśl moją pośród
burz na Ciebie zwróć.”

dą chwilą stawało się jasne,

Kochanowski uważał za „żni-

Było

oscylowała

wo-

że nie stanie dla nich miejsca
w szalupach. Nie przestawali,
gdy „Titanic” nagle pochylił się
na jedną z burt. Nim o drugiej
w nocy statek spowiły ciemności, nim jego kadłub przełamał
się na pół Hartley z zespołem
przeniósł się na dach sali klubowej. Musieli przeczuwać co
stanie się za chwilę, bo zaintonowali pieśń „Nearer, my God,

ośmiu:

33-let-

to Thee”. Być bliżej Ciebie chcę

Wallace

Henry

o Boże mój… Być bliżej Ciebie

24-letni

pianista

chcę i w śmierci czas… Grali

Theodore

Brailey,

odchodząc by wszystkim było

ich

wa swego pierwszy snop”, czyli

ni

rzecz najdoskonalszą, najbar-

Hartley,

dziej udaną. Błąd to niewielki,

William

bo przecież z niezwykle popu-

28-letni

larnych w XVI stuleciu wierszo-

Frederick

wanych parafraz i przekładów

32-letni

wiolonczelista

na języki narodowe starotesta-

Wesley

Woodward,

mentowej Księgi Psalmów wy-

ni skrzypek John Law Hume,

rastać będą hymny kościelne,

23-letni

skrzypek

skrzypek

John

Preston

skrzypek
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Clarke,
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21-letGeorges

69

EKOGADKA NR 20 - JESIEŃ 2022

EKOGADKA NR 20 - JESIEŃ 2022

Marzenia się spełniają!
Trzydzieści osiem lat czekałem na taki moment,
ale lubelski speedwa’y czekał nań dokładnie 75 lat i 4 dni...
ADAM PRZYSTUPA

kiedy na stadionie OWKS przy Nowej Drodze

dyś odliczaliśmy na palcach jednej czy dwóch

zorganizowano pierwsze turniej o „Puchar Życia

rąk. O tych pierwszych, srebrnych Tadeusza

Lubelskiego”. Zawody, w których zawodnicy ry-

Bereja (1975 r.) i Marka Kępy (1981 r.) w indywi-

walizowali jeszcze w klasach różniących się

dualnych mistrzostwach Polski juniorów jedynie

pojemnością

czytałem. Nie widziałem też tryumfu naszej mło-

najmocniej zapisał się w pamięci najszybszy

dzieżowej drużyny w sierpniu 1984 roku, choć

spośród zawodników rywalizujących na maszy-

jej skład (Andrzej Gąbka, Andrzej Kowalczyk,

nach o pojemności 350 cm3 – ledwie szesnasto-

motocykli.

Spośród

zwycięzców

„Proszę państwa… No mój Boże, co ja mam

sport najbardziej lubiany przez nas w kraju!”.

Janusz Łukasik, Piotr Mazurek, Piotr Styczyński)

letni Włodzimierz Szwendrowski. Talent chłopaka

państwu powiedzieć?” mówił przed laty niezapo-

Ja mógłbym rzec, czekałem na to złoto lat trzy-

znam na pamięć. Te pierwsze, na żywo oglądane

ze Żmigrodu rozkwitł niestety poza Lublinem.

mniany Jan Ciszewski próbując na żywo skomen-

dzieści osiem, od lipca 1984 roku, kiedy pierwszy

wraz z tatą podium, to w 1985 roku finał mło-

Tytuły

tować zdobycie przez polskich piłkarzy złotego

raz zobaczyłem tych, których ktoś kiedyś prze-

dzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski

i Łodzi. W 1955 roku podczas towarzyskiego

medalu olimpijskiego. Kiedy po czternastym wy-

sadnie i górnolotnie nazwał rycerzami czarnego

w Lublinie i srebro Janusza Łukasika. Naprawdę

meczu Warszawa – Manchester, na wypełnio-

ścigu rewanżowego spotkania żużlowców Motoru

toru. Nie, nie tu nad Bystrzycą, nie w rodzinnym

liczyłem te medale, kaligrafowałem w zeszycie.

nym po brzegi Stadionie X-lecia, jako pierwszy

ze Stalą Gorzów stało się jasne, że lubelscy za-

Lublinie, ale w drugim końcu Polski, w Zielonej

Tymczasem tylko w tym roku gablota lubelskich

Polak zdołał pokonać żużlowego mistrza świata

wodnicy sięgnęli po tytuł mistrzów Polski a sta-

Górze. Za co do dziś moim braciom ciotecznym

trofeów powiększyła się 6 medali – cztery złote

Petera Cravena.

dion eksplodował radością, tylko te zasłyszane

winien jestem wdzięczność. Wyścigi, emocje,

(drużynowe mistrzostw Polski seniorów i junio-

Tymczasem, choć nad Bystrzycą utalentowa-

słowa przychodziły mi do głowy. Pospiesznie

nieodłączny, niepodobny do niczego innego za-

rów oraz w mistrzostwach Polski par w obu ka-

nych jeźdźców nie brakowało, bardzo rzadko mie-

„wystukałem” je na telefonie i posłałem do ko-

pach spalonego oleju. I jak w antycznej tragedii

tegoriach wiekowych), jeden srebrny (Dominika

liśmy okazję rywalizować o medale. Drugoligowa

legi, który dzielił tę samą radość gdzieś w dru-

– jedność miejsca, akcji i czasu. Jak wielkie wra-

Kubery w rywalizacji indywidualnej seniorów),

rzeczywistość była udziałem najpierw, w latach

gim końcu przepełnionego stadionu. Ów choć

żenie musiały owe zawody wywrzeć na dziesię-

oraz jeden brązowy (Wiktora Lamparta w indy-

1956 – 1958, drużyny LPŻ ze Stefanem Kępa

na co dzień zwykł z kabaretowych scen krzesać

cioletnim chłopaku, skoro do dziś pamięta nazwi-

widualnym championacie juniorów). Te cztery

(stryjem

uśmiech ochłonąwszy po jakimś czasie odpisał

ska trójki zwycięzców: Wiesław Pawlak, Maciej

złota, ten rzecz można „wielki szlem” lubelskiej

i Marianem Staweckim, a potem od 1962 roku

„Płaczę jak bóbr”.

Jaworek, Leonard Raba. Potem uczył się już na-

drużyny to coś, czego nikt dotąd w historii wy-

Motoru. Mogę sobie tylko wyobrazić radość

grać nie zdołał.

jaka w 1976 towarzyszyła pierwszemu awanso-

Wówczas, we wrześniu 1972 roku wzruszo-

zwisk lubelskich zawodników z Markiem Kępą

ny Jan Ciszewski kontynuował łamiącym się gło-

na czele, wtedy rywalizujących w drugiej lidze.

sem: „Dwadzieścia lat czekałem na taki moment,

Kibicowałem, czekałem wygranych, czekałem

ponad pięćdziesiąt lat czekało polskie piłkarstwo,

medali. Tych, których dziś, skupieni na ligowej

FOTO: Speedway Lublin.
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rywalizacji należycie nie doceniamy, a które kie-

Trzydzieści osiem lat czekałem na taki mo-

mistrza

Polski

Marka),

zdobywał

Leszkiem

w

Bytomiu

Próchniakiem

wi lubelskich żużlowców z Tadeuszem Berejem,

ment, ale lubelski speedwa’y czekał nań dokład-

Zbigniewem

nie 75 lat i 4 dni. Od dnia 21 września 1947 roku,

Nockiem, Zbigniewem Studzińskim i Witoldem

Krawczykiem,

Stanisławem
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mnie zapowiedź tego, co wydarzyło się w kolej-

i kierownik drużyny Tadeusz Supryn, odpowie-

od lublinian w dwumeczu i pierwsza liga zostanie

wyższej klasie rozgrywkowej trwał tylko rok.

nym roku – festiwal zwycięstw i awans do pierw-

dzialny za sprowadzenie Nielsena nad Bystrzycę.

w Rzeszowie”. W 2018 roku po pierwszym meczu

Potem kolejny awans w 1982 roku, wśród nocy

szej ligi.

W ostatnim meczu z Krosnem na za-

Pan Tadeusz zmarł rankiem, właśnie tego dnia,

finałowym I ligi przegranym w Rybniku 14 punk-

stanu wojennego, drużyny której liderami byli

lanym deszczem torze przy Al. Zygmuntowskich

na kilka godzin przed finałową batalią ze Stalą

tami, prezes rywali świętował już awans pewny,

Marek Kępa, Krzysztof Nurzyński i Zbigniew

drużyna, której liderowali Marek Kępa i Jerzy

Gorzów o mistrzostwo Polski.

że takiej przewagi nie sposób roztrwonić. Wiosną

Studziński. I znów ledwie roczny pobyt na

Głogowski, w połowie złożona z juniorów pozwo-

szczycie i kolejny spadek w otchłań drugiej ligi.

liła gościom uzbierać jedynie 16 punktów.

Każdy kolejny rok niósł coraz mniej uzasad-

2019r. internetowi eksperci, którym najlepiej

nione nadzieje, że można to powtórzyć. Każdy

przychodzi przewidywać przeszłość prorokowali,

Otchłań i trudne czasy, w których m.in. w 1986r.

A potem jedyna taka wiosna i mój urodzinowy

kolejny rok, był czasem odlotów. Nielsen, Adams,

że „Łomot w niemal każdej kolejce zawróci klub

spotkanie z Ostrovią przyszło ósemce żużlowców

prezent w słoneczną niedzielę 1 kwietnia 1990

Robert Dados, Paweł Staszek. Krótki chwile ra-

w rozwoju o lata świetlne.”, oceniali, że wywal-

Motoru kończyć na trzech sprawnych motocy-

roku. Mecz z ROW Rybnik i debiut w barwach

dości, jak wtedy, gdy w 1995 roku do Lublina

czony awans to błąd „krótkowzrocznych działa-

klach Marka Kępy. To obraz, który jak symbol

Motoru wielokrotnego mistrza świata Hansa

zawitała pilska Polonia i w ostatnim decydującym

czy”, współczuli telewizji, która będzie musiał

wraca w czas prosperity. Dla młodszych kibiców

Nielsena. Gentelmana, który nie jechał a płynął

o wyniku meczu wyścigu Marek Kępa pokonał

pokazywać mecze Motoru i pocieszali się, że za-

będą nim „chude” lata LKŻ-tu, TŻ-tu czy KMŻ-tu

po torze. Można się spierać, kto lepiej wyglądał

jeszcze do niedawna „naszego” Nielsena. A po-

wsze można wyłączyć odbiornik. Wbrew wszyst-

Lublin, efemeryd, które ratowały po 1995 roku

na motocyklu. „Profesor z Oxfordu” czy szaleni

tem, czas który nie sprzyjał tym wszystkim, co

kiemu wywrócili stolik. Po czterech latach głodna

istnienie sportu żużlowego w Lublinie.

bracia Moranowie? Bardziej ceniłem elegancję

jak strawy łakną marzeń. Czas, który sprawiał,

sukcesu drużyna sięgnęła po tytuł wicemistrzów

„Wspaniały widok, proszę państwa, wspania-

Duńczyka. Tak, jestem w gronie jego „żużlowych

że zdawało się, już zawsze przyjdzie się karmić

Polski. Po pięciu po upragnione złoto, choć przed

ły widok!” mogłem powtarzać dalej za Janem

wyznawców”, ale jak w nim nie być, jeśli pamię-

wspomnieniami. Wreszcie rok 2017 i wskrze-

rewanżem niemal nikt poza Lublinem nie wierzył,

Ciszewskim widząc podrzucanych na ramionach

ta się jego występ w 1991 roku podczas meczu

szenie. U sterów Jakub Kępa, syn Marka i Piotr

że w rewanżu można odrobić 12 punktową stratę

kolegów Dominika Kuberę i Mikkela Michelsena

w Gorzowie, gdzie w pożyczonej skórze i butach,

Więckowski, który terminował u jego boku przed

z pierwszego spotkania w Gorzowie. Sport uczy

a w głowie w ekspresowym tempie przewija-

oraz na pożyczonym motocyklu zdobył komplet

trzydziestu laty w II lidze. Dwa awanse, rok po

pokory. Można.

ły się kolejne kadry mojego filmu. Lipiec 1988

18 pkt. Ten 1991 rok to rzecz jasna srebrny me-

roku. Coś, co nie udało się dotąd nikomu. Wbrew

roku

Motoru

dal i drużyna, w której obok Marka Kępy, Jerzego

w Świętochłowicach (51:39) przy bezbłędnej

Głogowskiego i Hansa Nielsena byli Leigh Adams,

jeździe Marka Kępy. Zapomniane spotkanie, ale

Robert Birski, Marek Iwaniec, Robert Jucha,

pierwsze od dłuższego czasu wygrane na torze

Antoni Kasper, Jerzy Mordel, Marek Muszyński,

przeciwnika w czasach, gdy niemal każdy tor był

Tomasz Pawelec, Dariusz Stenka i Dariusz Śledź.

„twierdzą” gospodarzy i nikt z kibiców nie roił

Nie byłoby też tego medalu, gdyby nie trene-

większych nadziei na wyjazdowe zwycięstwo. Dla

rzy Witold Zwierzchowski i Ryszard Bielecki

i

zwycięstwo

drugoligowego

FOTO: Speedway Lublin.
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Zwierzchowskim na czele, do I ligi. Pobyt w naj-

Marzenia się spełniają. Dziękuję.

prognozom ekspertów. Ciężka praca ucząca pokory przeciwników. W 2017 roku przed barażami
o wejście do I ligi trener rzeszowian mówił: „Nie
ma znaczenia czy Motor Lublin pojedzie z dwoma czy z trzema obcokrajowcami. Między ligami
jest przepaść, tylko się o tym głośno nie mówi,
ale to się wie. Jestem pewien, że będziemy lepsi
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źródeł odnajdziemy w niej też ślady bluesa, blu-

niestety często niewiele mówi konsumentom ser-

egrassu, czy muzyki ludowej z Appalachów. Sam

wisów streamingowych. A przecież nie sposób raz

muzyk śmieje się naszych typologicznych docie-

obejrzawszy zapomnieć scen z jego najlepszego

kań „Nie sądzę, żeby muzyka powstawała po to,

filmu „Generał”, o którym wizjoner kina Orson

żeby ją kategoryzować. Tworzenie muzyki jest

Welles mawiała, że to „największa komedia, jaką

jak wspinaczka po drzewie, które ma dziesięć ty-

kiedykolwiek nakręcono… i być może największy

sięcy lat. Wchodzisz na drzewo i przeskakujesz

film, jaki kiedykolwiek powstał”. W innym swym

z gałęzi na gałąź. Nie zastanawiasz się przy tym,

filmie „Marynarzu słodkich wód” ważył się wziąć

w którą stronę skaczesz i jak ta gałąź się nazy-

udział w scenie inspirującej potem całe poko-

wa. Dla mnie właśnie tym jest jazz - to muzyka,

lenia filmowców – na Keatona wali się fasada

która nie ma granic.” I dodaje „generalnie nie lu-

budynku, ale ów unika śmierci, bo stoi dokład-

bię przyklejania muzyce jakichkolwiek łatek, bo

nie w miejscu, gdzie opada nań otwarte okno.

to ją zamyka i ogranicza”.

Wyczyn wymagał niezwykłej odwagi i precyzji,

To prawda, nie każdego kto czyta te słowa

bo walący się rekwizyt ważył dwie tony, a okno

etykieta z napisem „jazz” zachęci, by sięgnąć po

zapewniało jedynie kilka centymetrów prześwitu

twórczość Bill Frisella. Co więcej, rozpoczynając

wokół ciała aktora. Zapowiedź tej sceny odnaj-

tę nową muzyczną przygodę, sam nie sięgałbym

dziemy zresztą w ilustrowanym muzycznie przez

po płyty z muzyką do filmów Bustera Keatona.

Frisella obrazie „One Week”.

To kompozycje krótkie, jak sceny slapstickowej

Jako się rzekło Frisell rzucił wyzwanie wy-

komedii. Ładne, ale zbyt krótkie, by zdążyły się

obraźni. Złamał konwencję, bo miast wędrować

rozwinąć, zbyt krótkie, by się w nich rozsma-

w królestwo radosnych ragtimów powszechnie

kować. Może dlatego, że cenię melodię a Frisell

kojarzonych z niemym kinem, dał się ponieść no-

to pierwszej wody melodysta. Nawet kiedy gra

stalgii. Serwował podszyte jazzową balladą, pełne

cudze utwory dekonstruując na jazzową modę,

melancholii, niespieszne muzyczne tematy bazu-

czyni to z niezwykłym wdziękiem zachowując

jące na niepowtarzalnym brzemieniu jego gita-

ducha kompozycji. By się o tym przekonać war-

ry. Powoli, ostrożnie wybierał dźwięki. Słuchając

to sięgnąć po wydaną w 2016r. płytę „When You

ich na wydanych dwa lata później płytach ma

Wish Upon A Star”. To wspaniała mozaika wiel-

im był taper? Muzykiem, który za-

z rozmysłem filmy, które ilustrują po raz pierw-

się wrażenie, że rzeczywiście uchwycono chwi-

kich tematów filmowych. Melodie w oryginale

siadłszy za klawiaturą pianina usta-

szy odkrywają razem z widzami. Prawdziwa im-

lę, że jesteśmy świadkami improwizacji. Frisell

napisane na orkiestry Frisell rozpisał na kwar-

wionego w ciemnej kinowej sali wydobywał zeń

prowizacja. Co zaś powiedzieć o ich poprzedni-

po dwakroć złamał konwencję, bo jak taper się-

tet złożony z gitary, basu, perkusji i altówki.

dźwięki ilustrujące to, co działo się na wielkim

kach, którym przychodziło (a nie były to rzadkie

gnął po gitarę elektryczną. W czasach, gdy filmy

ekranie. Był to rzecz jasna czas „wielkiego nie-

przypadki) zasiadać do pianina tyłem do ekranu

Bustera Keatona wchodziły na ekrany ów instru-

mowy”, czas filmów, które nie znały jeszcze

i śledzić reakcje widowni? Jeśli nie zawodzili znak

ment dopiero rodził się w głowie jego wynalazcy

ścieżki dźwiękowej. Taper wraz z widownią śle-

to, że czerpali zasobów swej wyobraźni, erudycji

Georga Beauchampa. Sposób gry amerykańskie-

dził akcję filmu i łowił dźwięki, improwizował.

i talentu. Przesadzam? Niekoniecznie. Jako ta-

go gitarzysty sprawia jednak, że nie wyczuwamy

Wyciskał łzy i krzesał uśmiech.

per swą muzyczną karierę rozpoczynał Dymitr

tu żadnego dysonansu. Rzekłbym, że podchodzi

Szostakowicz, jeden z największych, jeśli nie

do tematu z niezwykłą pokorą i szacunkiem.

Taperzy - słowo trudne, bo dziś zapomniane.
Pierwszym zwiastunem zmierzchu ich zasłużonej

najwybitniejszy symfonik XX stulecia.
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Taper z kina
wyobraźni

wyrazie twarzy, którego nazwisko współcześnie

Pisząc o tym nie sposób nie przytoczyć pew-

chwały był film „Śpiewak jazzbandu” z 1927r. -

Wcielić się w rolę tapera to rzucić wyzwanie

nej anegdoty. Zafascynowany gitarą Bill Frisell

jeszcze z dialogami rozpisanymi na tablicach, ale

wyobraźni. Własnej, ale też odbiorcy, bo czasem

pierwsze sceniczne szlify zdobywał przygrywając

już z fragmentami muzyki zszytej z obrazem.

wsłuchanie się w muzycznego narratora potrafi

do weselnych zabaw. Muzyka jaką wykonywał

Dziś nieliczni, którzy się ostali grają dla kone-

zmienić odbiór oglądanego obrazu. Pokusa, któ-

nie była, jak się zdaje tym, co lubił najbardziej.

serów, w studyjnych kinach, na pokazach zapo-

rej w u progu lat dziewięćdziesiątych nie oparł

Pełne nonszalancji a może nawet lekceważące

mnianych filmów. Czasem zdarza się im czytać

się amerykański gitarzysta jazzowy Bill Frisell.

podejście do swych obowiązków nie uszło uwagi

recenzje swych występów a wtedy uśmiech gości

W maju 1993r. na wyprzedanych koncertach

starszego kolegi z zespołu. Trębacz zrugał mło-

na ich ustach, bo też nader często słowo taper

w St. Ann’s Warehouse na Brooklynie zilustro-

dziana za nieprzykładanie się do weselnej polki.

przybiera formę traper. Ów błąd, odkrywają-

wał pokaz trzech klasycznych, niemych filmów

Ówczesny jazzowy neofita wziął sobie tę lekcję

cy ignorancję, nie boli aż tak mocno jakby się

Bustera Keatona: The High Sign, One Week oraz

głęboko do serca. Dziś jego muzykę nie sposób

mogło wydawać, bo tez każdy z nich ma w so-

Go West. Filmów dziś już o zgoła stuletniej me-

przypisać do jednego gatunku. Używamy słowa

bie coś z trapera, odkrywcy. Niektórzy z nich

tryce stworzonych przez komika o kamiennym

jazz, bo tak wiele w niej improwizacji, ale szukając
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FOTO: Monika Frisel.
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wirtuozem, choć on sam patrzy na to z dystan-

ne rzeczy jak „friselowska” wersja XIX-wiecznej

sem: „Całe życie starałem się, żeby wszystko

pieśni traperów „Shenandoah”. Słyszałem wie-

wychodziło idealnie tak, jak chcę. Zawsze jest

le jej wykonań, ale tego z płyty „Good Dog,

jednak jakieś brzmienie, które wydaje się być

Happy Man” z 1999r. nie sposób zapomnieć

poza moim zasięgiem. Muzyka wciąż jest dla

Charakterystyczny pogłos gitary Frisella, ów kry-

mnie pogonią za czymś niedoścignionym. Tak

stalicznie czysty twang przeplata się z brzmie-

samo ma się sprawa z techniką. Chyba nigdy nie

niem płynnie wędrującego po dźwiękach techni-

uda mi się osiągnąć dokładnie tego, co sobie za-

ką slide Ry Coodera. Ten instrumentalny mariaż

łożę. Ale na szczęście są momenty, kiedy zapo-

sprawdza się na tej płycie również w autorskich

mina się o technice i człowiek zanurza się w czy-

kompozycjach „My Buffal Girl”, „That Was Then”

stej muzyce. Na takie momenty warto czekać.

czy „Poem For Eva” tyle tylko, że Coodera za-

Jak tylko zaczynasz świadomie analizować to, co

stępuje tu inny wirtuoz gitary slide Greg Leisz.

robisz, od razu spadasz na ziemię. Kiedy sku-

Rzec można, jazzman spogląda w kierunku co-

piam się na sobie i na tym, gdzie mam położyć

untry. Ba, „Monroe” to czysty bluegrass, styl

dany palec, trudno mi stworzyć muzykę żywą,

strunowych ekwilibrystów z Kentucky a tytułowy

prawdziwą. Kocham chwile, kiedy przestaję ana-

„Good Dog, Happy Man” brzmi jak stara pieśń

lizować i gram spontanicznie”.
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Wtedy, chciałoby się dodać, powstają tak pięk-

z Appalachów.
Frisell zanurzył się w toni muzycznej tradycji
w połowie lat osiemdziesiątych. Wychowanego
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Niekiedy wokalnie wspomaga instrumentalistów

zagrane melodie, do których chce się powracać.

muzycznie pod okiem Jimmy Halla, debiutujące-

Petra Haden. Jej śpiew słuchać m.in. w utworze

A przecież jest jeszcze na tej na tej płycie bliska

go u boku Paula Motiana i nagrywającego z Janem

tytułowym, który w oryginale od lat jest zapro-

oryginałowi przepiękna wersja tytułowej kompo-

Garbarkiem jazzowego gitarzystę dopadł kryzys

szeniem w świat fantazji. Pamiętacie uroczą me-

zycji Ennio Morricone z filmu „Pewnego razu na

twórczy. Inspiracją do dalszych muzycznych po-

lodię z czołówki filmów Disneya? Frisell zagrał ją

Dzikim Zachodzie”, która dla mnie snuć by się

szukiwań stała się dlań wyprawa z Nowego Jorku

wolniej niż w oryginale, jakby smakował każdy

mogła bez końca.

do Karoliny Południowej, gdzie mieszkali jego

z dźwięków. Podobna, leciutka zmiana tempa

Recenzując tę płytę pisano, że Bill Frisell ma

rodzice. Odkrył wciąż żywą tradycję. Przywiózł

w „Moon River” pozostawia pewien niedosyt, bo

imponującą wprost świadomość, które z dźwię-

stamtąd wspomnienie osiemdziesięciolatki gra-

w pamięci zaszyty pozostał głos Audrey Hepburn

ków pełnią najważniejszą rolę w poszczególnych

jącej na banjo w sposób, który o olśnił i zadzi-

ze „Śniadania u Tiffaniego” łagodnie płynący

utworach. On sam podkreślał przy tej okazji, że

wił. Kto wie może jej spracowane palce wygry-

na orkiestrowych smykach, ale ów zabieg za-

lwia część muzyki, w jakiej wyrósł trafiała doń

wały piosenkę „Will Jesus Wash The Bloodstains

stosowany w piosence piosenki „The Shadow of

z dużego albo szklanego ekranu. W pokorze za-

From Your Hands”, którą Frisell wybrał w 1997r.

Your Smile” z filmu „Brodziec” z Elizabeth Taylor

szczepionej w młodości przez kolegę z weselne-

na płytę „Nashville”. Jeśli szukacie niespiesznej,

i Richardem Burtonem w rolach głównych, przy-

go zespołu zauważał: „Im jestem starszy, coraz

relaksującej muzyki sięgnijcie też po nią. Bez

dał jej jeszcze więcej uroku. Wyśpiewany przez

trudniej jest mi oddzielić moje własne, nowe

uprzedzeń i stereotypów jakie wróżyć może ty-

Petrę Haden wers „Gdy odszedłeś, cień twoje-

pomysły od muzyki, którą gdzieś kiedyś usły-

tuł albumu. „Gimme a Holer”, „Family” czy „Keep

go uśmiechu, będzie kolorem wszystkich moich

szałem. Sam już nie wiem czym jest kompono-

Your Eyes Open” to wyciszone muzykowanie na

snów i świateł świtu” zyskał przez to jeszcze

wanie: ile w tym tworzenia a ile przypominania

werandzie. Wieczór instrumentalistów, na który

większy ładunek melancholii. To co uderza, na

sobie muzyki, która gdzieś już we mnie tkwi”.

co raz zagląda folkowa-jazzowa wokalistka Robin

tej płycie to wielka pokora Frisella. Jako wirtuoz

Zdradzał też sekrety swego warsztatu „Kiedy

Holcomb, by zauroczyć śpiewem w piosence

gitary nie szarżuje, jak kompozytor nie poddaje

uczę się jakiegoś nowego utworu, jeśli robię to

Neila Younga „One of These Days” czy w legen-

się pokusie pastiszu. Jedyny raz zbliża się doń,

dostatecznie dobrze, wtedy ta muzyka staje się

darnym przeboju Skeeter Davis „The End of the

za sprawą wokalizy Petry Haden w niezapomnia-

jakby moją własną. Powtarzam dany utwór wiele,

World”.

nym temacie z serialu „Bonanza”. On sam czaruje

wiele razy, aż wchodzi mi w krew. Potem o nim

Bill Frisell nagrał przeszło czterdzieści autor-

w nim stylowym brzmieniem gitary przywodząc

zapominam i a w pewnej chwili on sam pojawia

skich płyt, sprawiając nie lada kłopot krytykom

na myśl popisy Hanka Marvina. Innym razem

się w sposób bardzo naturalny. Jeśli z takim po-

uparcie próbujących przyszyć jego twórczość,

jak w tematach z „Zabić drozda”, „Psychozy”

dejściem przychodzi do grania każdy członek ze-

do któregoś z muzycznych gatunków. Najbliższy

czy „You Only Live Twice” ustępuje pola innym

społu, że muzyka wychodzi nie z partytury, ale

prawdy był chyba grywający z nim gitarzysta Mar

muzykom, dźwięki jakie wybiera na strunach

z wnętrza każdego z muzyków, wtedy wydarzają

Ribot mówiąc „obaj gramy na gitarze w sposób

zdają się oplatać główną linię melodyczną gra-

się piękne rzeczy.”

zupełnie odmienny od innych dziewcząt i chłop-

ną na altówce. Wszystko to piękne, ze smakiem

ców”. Zwykło się mawiać, że jest gitarowym
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O tym, czy krzyżówki z EKOgadki w ogóle dają się rozwiązać,
rozmawiamy z ich Tajemniczym Twórcą.

scu należy się czytelnikom mała podpowiedź.

Bywa różnie. Często pracuję nocą, oświetlo-

Na nic się zdaje ciskanie mumerem EKOgadki,

ny pełnią Księżyca siadam na tarasie. Uważnie

łamanie ołówków czy wyszarpywanie sobie wło-

się

wiadomo

sów. Tylko głupio się potem wygląda. Słyszałem,

mieszka nasz rodak, Pan Twardowski, który

że niektórzy sypiają ze słownikami. Albo czytają

pozdrawia mnie delikatnym skinieniem głowy.

„Pana Tadeusza” od tyłu. To wszystko na nic. Nie

Odwzajemniam się i wtedy on puszcza do mnie

pomogą błagalne spojrzenia rzucane portretowi

przypatruję.

Gdzieś

tam,

jak

oko. Momentalnie słyszę podpowiedź:

podwójnej noblistki. Liczy się tylko umiejętność pisania właściwych literek

„pięćdziesięciogroszówka”. Od razu

w tych kratkach, w krzyżówce.

zapisuję. Mógłbym przecież drugi raz nie powtórzyć w my-

Wielokrotnie słyszałem

ślach tak trudnego wyrazu.
Podobno

w

kosmosie

okrzyki tryumfu czytel-

są

inne planety, a wokół nich

ników, którym udało się

krążą księżyce. Taki Saturn

rozwiązać

ma ich bodaj 82. Bardzo

promienieli radością.

krzyżówkę,

To miłe. Widziałem kie-

liczę na odkrycia nowe-

dyś taką scenę. Na parkin-

go teleskopu Webba. Pula

gu, przed siedzibą redakcji

pomysłów wydaje się więc

EKOgadki, jakaś młoda czytel-

niewyczerpalna.

niczka nagle ożywiła się. Zaczęła
Nie jest łatwo je odgadnąć...
Na szczęście wyrazy w krzyżówce za-

kręcić się dookoła podekscytowana.
Trzymała nasz kwartalnik więc zrozumia-

zębiają się, przeplatają. Co nie zawsze ułatwia

łem, że pewnie właśnie odgadła trudny wyraz.

sprawę. Jeśli komuś wydaje się, że jest za mało

Złośliwi co prawda, mówili potem, że szukała za-

kratek – może sobie coś dorysować, lub wcisnąć

gubionych kluczy. Ale ja wiem swoje.

przy pomocy jakiegoś narzędzia. Jest wiele dróg
prowadzących do celu. Nie wszystko też udaje się od razu. Zachęcam do przerywania snu,

Czy układanie krzyżówek do EKOgdki
sprawia ci satysfakcję?

umysł wybudzony w środku nocy podąża innymi

To już dwudziesta krzyżówka. Kiedy patrzę

ścieżkami niż za dnia. Niejedno może wydać się

na tych uśmiechniętych czytelników, w ich lśnią-

możliwe.

cych, nowych samochodach, wygranych dzięki
naszej zabawie – naturalnie czuję zadowolenie.

Te wszystkie kolorowe strzałki. Myślisz
że ktoś jest w stanie się w tym połapać?

Jednak brak wrodzonej skromności wiedzie mnie
ku myśli, że może kiedyś, w odległej przyszłości,

Wolisz rozmawiać incognito?

Kolekcjonowałem w myślach te najdziwniej-

Natchnieniem są dla mnie rozkłady jazdy au-

jakiś nasz potomek odnajdzie numer EKOgadki

Nie ma żartów. Pula nagród dla zwycięz-

sze i samotnie intonowałem je zmieniając rytm

tobusów, przepisy kulinarne i różne rozporzą-

z nierozwiązaną do końca krzyżówką. Najtęższe

ców jest niebagatelna i rośnie z każdym nu-

i tembr głosu. Właściwie zajmowało mnie to od

dzenia. Z góry wiadomo, że co byśmy nie zrobili

umysły

merem.

będą

próbowały

odgadnąć

hasło.

za

początku. Jako kilkumiesięczne dziecko wpra-

i tak ich nie zrozumiemy. Chodzi więc o odnale-

Na wzór kamienia z Rosetty jego złamanie sta-

wszelką cenę. Gonią mnie na ulicy albo wy-

wiałem w osłupienie rodziców artykułując dziw-

zienie w sobie pierwotnej, spontanicznej osoby,

nie się świadectwem naszych czasów. Dlatego

stają pod domem. Ktoś krzyczy - czy chodziło

ne słowa w moim, sekretnym języku. Uśmiechali

uwolnienie emocji, intuicji. Podobno pomagają

mam świadomość, że poza rozrywką mamy inną

o „Konstantynopolitańczykowianeczkę”? Wtedy

się. Stale rozwijałem swoją pasję. Odkryłem, że

tańce szamańskie.

ważną misję. Apeluję więc do wszystkich – roz-

wciskam mocniej kołdrę na głowę i udaję, że nie

na chodniku obok domu, da się kredą napisać

słyszę. Musimy przecież grać fair.

wyraz, praktycznie nieskończonej długości. Moja

Ale czy to nie jest przesada? To hasło

twórczość była stale wymazywana przez kolegów

z ćmą, z poprzedniego numeru, było jednak

grających w kapsle. Mimo to udało mi się kie-

trudne.

Pasjonaci

dążą

do

rozwiązania

Układanie krzyżówek wydaje się być
Twoją pasją. Jak to się zaczęło?
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Drży ćma
w pół rżyska

WIKTOR LIPIEC

haseł?

nauki, nie ustawajmy w wysiłkach! W tym miej-

Odkąd pamiętam fascynowało mnie to, że ludzie mówią różnymi językami. Zastanawiałem
się dlaczego przedmioty noszą swoje nazwy.
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Skąd czerpiesz inspiracje do wymyślania

wiązujcie nasze krzyżówki! Po co utrudniać życie

dyś napisać wyraz zajmujący całą drogę z domu

Bądźmy poważni. Przecież każdy z nas w szko-

do przedszkola. Przyznasz, że to już tylko krok

le uczył się badania przebiegu funkcji. Wydawało

do krzyżówek.

się, że nigdy do niczego nam się to nie przyda.
A tu taka niespodzianka! Wierzmy w potęgę

wnukom.
Na koniec – uchylisz rąbka tajemnicy,
by ułatwić zadanie rozwiązującym bieżącą
krzyżówkę?
Świetny jest tatar z bakłażana.
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BEATA GROEN

TORT
limonkowo - miętowy
Pyszny! Nie tylko na urodziny EKOgadki.
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PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCA

Biszkopt idealny:
5 dużych świeżych jajek, ¾ szkl. mąki pszennej, ¼ szkl mąki ziemniaczanej, ¾ szkl. drobnego cukru
Aby biszkopt zawsze się udał i nie opadł należy:
1.

ubić białka jaj pod koniec dodając cukier,

2.

do białek dodać żółtka nadal ubijając,

3.

wsypać do jajek przesiane obie mąki i delikatnie połączyć szpatułką. Nie używać miksera,

4.

dno tortownicy wyłożyć papierem do pieczenia, wlać ciasto,
wyrównać,

5.

piec ok 40 min w 170 stopni bez termoobiegu,

6.

wyjąć gorącą tortownicę z piekarnika i upuścić z wysokości
30-40 cm na podłogę. Czynność ta gwarantuje, że biszkopt
nie opadnie,

7.

zostawić do wystygnięcia, delikatnie oddzielić od brzegów tortownicy, przekroić na 3 blaty. Biszkopt najlepiej upiec dzień
wcześniej.

Nasączenie biszkoptu
Napar z niesłodzonej herbaty miętowo-limonkowej lub tylko miętowej,
sok z limonki, dowolny alkohol lub bez. Użyłam wódki cytrynówki.
Krem śmietanowy z herbatą matcha
1 kubeczek śmietany 30% (330 ml), jeden serek mascarpone 250g, 2-3 łyżki cukru, 2 łyżeczki zielonej herbaty matcha w proszku, sok z 1 limonki, 1 płaska łyżeczka żelatyny
Ubić śmietanę z dodatkiem cukru na sztywno (nie „przebić”!). W oddzielnej miseczce wymieszać
dokładnie serek mascarpone z matcha i sokiem. Połączyć bitą śmietanę z serkiem na koniec dodać
rozpuszczoną i wystudzoną żelatynę.
Krem śmietanowy limonkowo-miętowy
2 kubeczki śmietany 30% (330 ml), jeden serek mascarpone 250g, 4 łyżki cukru, ½ szklanki drobno
posiekanych liści mięty, sok z 1 limonki, otarta skórka z 2 limonek, 1 łyżeczka żelatyny

80

FOTO: Redakcja.

Ubić śmietanę z dodatkiem cukru na sztywno (nie „przebić”!). Połączyć bitą śmietanę z serkiem,
miętą, sokiem na koniec dodać rozpuszczoną i wystudzoną żelatynę.
Połowę kremu miętowego wykorzystać na wykończenie.
Na koniec najprzyjemniejsza czynność czyli dekorowanie tortu :)
Powodzenia i smacznego!
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Szanowni Państwo
Zarząd KOM-EKO S.A. składa Państwu serdeczne podziękowania
za lata sumiennej i rzetelnej pracy, zaangażowanie
w rozwój naszej Firmy, lojalność i uczciwość.
Życzymy by nasza dalsza wspólna praca była
dla Państwa źródłem satysfakcji i sukcesów.
Nasze życzenia składamy w szczególności świętującym
w trzecim kwartale 2022 roku jubileusze:

10-lecie
pracy w KOM-EKO:

Artur Bondos

15-lecie
pracy w KOM-EKO:

Leszek Adynowski, Wojciech Dyś,
Marek Karczewski, Mieczysław Klimkiewicz,
Mariusz Walaszek, Paweł Walentynowicz,
Anna Wójcik

20-lecie
pracy w KOM-EKO:

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

Agnieszka Przystupa

25-lecie
pracy w KOM-EKO:
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FOTO: Redakcja. Pracownicy Zakładu Oczyszczania Kom-Eko podczas pracy w Parku Ludowym w Lublinie.
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