
BEZPŁATNY KWARTALNIK

ZIMA

NR21
2022



Szanowni Czytelnicy!

Za oknem zima. Wyczekany przez dziatwę śnieg wybielił szarugę, 

co najpierw pastele jesieni wyparła, a potem natrętnie z chłodem 

wiatru pchała się do okien i wpadała za kołnierz. Lublin w bieli, 

Lublin pod śniegiem, Lublin niczym z grafik Leona Wyczółkowskiego. 

Miasto, którego uroku w codziennym zabieganiu nawet nie dostrzegamy. 

Czasem łatwiej dostrzec coś z zewnętrz, zachwycić się i zostać. W najnow-

szym numerze EKOgadki mamy więc dla Państwa rozmowę z aktorką 

Katarzyną Bujakiewicz, która dla Lublina porzuciła rodzinny Poznań. 

Snuć będziemy również opowieści o historii lubelskich strażaków i aka-

demickiego sportu. Jak zawsze coś ciekawego znajdą dla siebie miło-

śnicy przyrody i ekologii. Nie zabraknie też akcentów świątecznych. 

Wśród nich historii o bożonarodzeniowym rozejmie, która być może 

skrzesze w nas odrobinę refleksji.

Miłej lektury!
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Zdrowych, pełnych miłości 

i rodzinnego ciepła 

Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech ich radość obudzi w nas 

co uśpione, ożywi co obumarłe,

a światu niesie pokój i nadzieję.

Wszelkiej pomyślności  

w nadchodzącym 2023 roku

wszystkim Czytelnikom

życzy zespół redakcyjny EKOgadki

oraz zarząd i pracownicy Grupy KOM-EKO.
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Jak co roku, czyniąc zadość tradycji w siedzibie KOM-EKO w przededniu Świąt Bożego Narodzenia 
pojawiły się choinki. Żywe, w donicach, które po świętach zasadzone wrócą do natury.  

W tym roku, by je przystroić poprosiliśmy o pomoc uczniów zaprzyjaźnionej z nami Szkoły 
Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie. Wszystkie prześliczne ozdoby, które zawisły 
na choinkach, oraz przystroiły biuro naszej firmy zostały wykonane metodą recyklingu.

Serdecznie dziękujemy!

Świąteczna tradycja 
i recykling 
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9 października 
2022   

KOM-EKO wspiera w zakresie edukacji ekologicznej najmłod-
szych lublinian w ramach organizowanego przez Filharmonię 
im. H. Wieniawskiego w Lublinie cyklu „Filharmonia dla malucha”.

październik 
2022

Zakup przenośnego działka wodno-pianowego DWP 8/16/24 w ra-
mach doposażenia zakładowej ochotniczej straży pożarnej Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO.

październik 
2022  

Zakup samochodu z zabudową do odbioru odpadów Iveco Daily 
35C 14N o napędzie CNG dla Zakładu Oczyszczania.

1 listopada 
2022  

Rozpoczęcie przez Zakład Oczyszczania i Zakład Robót Drogowych 
kolejnego sezonu zimowego mechanicznego i ręcznego oczyszczania 
ulic, chodników i placów miasta Lublin. 

16 listopada 
2022  

Gościmy w KOM-EKO i Ekopak grupę młodzieży z Ukrainy w ra-
mach programu Study Tours to Poland. Study Tours to Poland (STP) 
to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowany 
przez Fundację Liderzy Przemian we współpracy z Fundacją Borussia. 

listopad 2022 Wspieramy merytorycznie realizację magazynu ekologicznego 
„Ekologiczne 3R” przygotowywanego przez TVP3 Lublin.

grudzień 2022 Swój wieloletni żywot kończy baza transportowa KOM-EKO przy 
ul. Wojennej 3 w Lublinie. W okresie od 1994 do 2020 r. znajdowała 
się tam również siedziba spółki. Nowa baza wraz z zapleczem warsz-
tatowym zlokalizowana jest w Lublinie przy ul. Metalurgicznej.

7 grudnia 2022 KOM-EKO oddaje od użytku na terenie Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów nową linię do produkcji paliwa alternatywnego RDF z odpa-
dów przemysłowych o przepustowości 30 000 Mg/rok.

Kalendarium Kom-Eko
Minione tygodnie to przede wszystkim ogrom codziennej,

efektywnej, choć nie zawsze efektownej pracy,

ale również kilka wartych przypomnienia zdarzeń:
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W naszej pasji i misji szerzenie wiedzy o racjonalnym postępowaniu 
z odpadami, a zwłaszcza promowania zasad ich selektywnej zbiórki jeste-
śmy otwarci na współpracę z każdym, komu na sercu leży dbałość o śro-
dowisko. Z radością przyjęliśmy więc, propozycję współpracy ze strony 
Filharmonii im. H. Wieniawskiego w Lublinie. 

W wakacje uczestniczyliśmy w niezwykłym spotkaniu zatytułowanym 
„Muzyka z wysypiska”, które wprowadzało dzieci w interdyscyplinarny 
świat muzyki, plastyki i ekologii. Naszą rolą było snuć opowieść o sekretach 
recyklingu, która mamy nadzieję była inspiracją w plastycznych warszta-
tach. Ich uczestnicy wykonywali m.in. instrumenty muzyczne z odpadów.

Jesienią naszymi słuchaczami byli najmłodsi melomani. Z przedszko-
lakami spotkaliśmy się w ramach cyklu  „Filharmonia dla malucha”, któ-
ry oprócz wprowadzenia w świat muzyki uczy wspólnej odpowiedzialności 
za stan otaczającej nas przyrody.

Po przerwie spowodowanej pandemią Grupa KOM-EKO ponownie gościła młodzież uczestniczącą 
w kolejnej edycji programu Study Tours to Poland, którego fundatorem jest Polsko-Amerykańska 
Fundacja Wolności. 

Celem cyklicznego, realizowanego od 2004 roku programu dla studentów, jest pokazanie róż-
nych aspektów życia w Polsce, przedstawienie mechanizmów przemian systemowych i modernizacji, 
a także doświadczenia obecności w strukturach europejskich. Bardzo ważne jest również poznawanie 
sektora pozarządowego i wszelkich form aktywności obywatelskich.

Młodzież z Ukrainy miała okazję zaznajomić się z obowiązującym w Polsce systemem gospo-
darowania odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów, 
jak również zapoznać się z użytkowanymi przez spółki Grupy KOM-EKO technologiami przetwarzania 
odpadów.
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KOM-EKO w programie 
Study Tours to Poland 
ADAM PRZYSTUPA

Na ekologiczną 
nutę!

ADAM PRZYSTUPA



WIEŚCI Z KRAŚNIKA KAROLINA BIENIEK

W  niedzielne przedpołudnie 4 grudnia 2022 r. na hali spor-
towej Szkoły Podstawowej nr 2 odbył się Mikołajkowy Turniej 
Prodak Cup II organizowany przez Ludowy Klub Sportowy Tęcza 
Kraśnik. To cykliczny turniej piłkarski, w którym młodzi adepci pił-
ki nożnej Tęczy Kraśnik z rocznika 2013 rywalizowali z zawodni-
kami z Widoku Lublin, Akademii Piłkarskiej BLKS Granit Bychawa, 
Akademii Piłkarskiej K.S. Świdniczanka, Akademii Footbolisty, 
MKS AVIA ŚWIDNIK, TKS Tomasovia Rocznik 2013 i Muks Kraśnik. 
Przy okazji turnieju reprezentująca Ekoland pani Karolina Bieniek 
odebrała z rąk prezesa klubu Macieja Suszka podziękowanie 
za ogromny wkład w rozwój sportowy oraz organizacyjny Ludowego 
Klubu Sportowego „Tęcza Kraśnik”. 

Ekoland od samego początku wojny, która toczy się na zie-
miach Ukrainy, wspiera dzielnych obrońców oraz ludność cywil-
ną, poprzez sukcesywne dostarczanie najbardziej potrzebnych 
materiałów oraz żywności. W grudniu 2022 r. dzięki Starostwu 
Powiatowemu w Kraśniku, mogliśmy dotrzeć z pomocą humanitar-
ną do takich miast jak Sławuta i Browary. W skutek zmasowanych 
ataków rakietowych ukraińskie miasta pozostają bez ogrzewania, 
elektryczności oraz wody. Brakuje żywności i leków, a szczegól-
nie doświadczone są dzieci i osoby starsze, które pozostają bez 
źródeł ciepła i wyżywienia w tych trudnych warunkach zimowych. 
Zakupione zostały baterie do latarek, termosy, latarki, akumula-
tory, agregaty, koce, odzież termiczna, śpiwory, leki, żywność dłu-
goterminowa oraz środki ochrony osobistej. 

Ekoland bardzo chętnie angażuje się w liczne akcje charyta-
tywne. Tym razem dzięki Zespołowi Szkół nr 3 w Kraśniku i miło-
śnikom gier konsolowych 17 listopada 2022 r. w hali Powiatowego 
Centrum Sportu i Rekreacji udało się zorganizować turniej e-spor-
towy. Rywalizacji ponad 200 uczestników towarzyszyła zbiórka 
funduszy dla Aleksandra Polaka z Lublina, który ma złożoną wadę 
serca pod postacią wspólnego kanału przedsionkowo-komorowe-
go. Marzeniem chłopca jest odzyskać zdrowie. Koszt niezbędnej 
terapii w klinice w Bostonie wyceniono na ponad milion złotych. 
W turnieju rywalizowano w grze FIFA (dwie kategorie wiekowe) 
oraz Tekken (kategoria open). Na zwycięzców czekały symbo-
liczne nagrody, które zostały sfinansowane z pomocy sponsorów 
w tym firmy Ekoland. Podczas imprezy na operację serca 
Aleksandra Polaka zebrano kwotę 5 006 zł. 

Turniej 
Prodak Cup II

Wsparcie 
dla Ukrainy

Ekoland pomaga 
chorym dzieciom
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Na początek tradycyjne pytanie - jaki 
był dla Grupy KOM-EKO rok 2022?

Po bardzo dobrym roku 2021 
zarówno pod względem ope-
racyjnym jak i finansowym, 
założenia finansowe, ope-
racyjne oraz inwestycyjne 
były bardzo ambitne. Nikt 
zdroworozsądkowo ocenia-
jący sytuację nie zakładał 
tak czarnego scenariusza, jaki 
pojawił się 24 lutego i które-
go konsekwencje obserwujemy do 
dzisiaj i pewnie doświadczać będziemy 
jeszcze przez wiele kolejnych miesięcy a może 
i lat. Zacytuję tutaj chińskie przysłowie, czy 
wręcz przekleństwo „obyś żył w ciekawych cza-
sach”, bo przecież na przełomie 3 minionych lat 
wszyscy spotkaliśmy na naszej drodze prywat-
nej i zawodowej przynajmniej 2 przysłowiowe 
czarne łabędzie, pierwszym niewątpliwie była 
pandemia, drugim agresja Rosji na Ukrainę. 
Tak więc odpowiadając na Twoje pytanie jaki to 
był rok? Był trudny, słabszy od oczekiwań, po-
jawiło się wiele nowych wyzwań, ale również 
był to rok niepozbawiony sukcesów. Jeśli cho-
dzi o naszą działalność operacyjną, to widzimy 
we wszystkich spółkach grupy efekty wojny i jej 
pochodnych w postaci kryzysu energetycznego 
i spowolnienia gospodarczego. W naszym przy-
padku przekłada się to na mniejsze strumienie 
odpadów zarówno w segmencie komunalnym jak 
i komercyjnym B2B oraz w strumieniach odpa-
dów przemysłowych. Ceny paliw, energii i stali 

odcisnęły natomiast piętno w kosztach ope-
racyjnych oraz inwestycyjnych, a tym 

samym w całorocznych wynikach 
finansowych. Najtrudniejsza tak 
naprawdę była nieprzewidy-
walność tego to co dzieje się 
na rynku surowców wtór-
nych, na którym ceny potra-
fią w jednym miesiącu zdo-
bywać historyczne szczyty, by 

w kolejnym notować historycz-
ne minima. To sytuacja skrajnie 

trudna w jakimkolwiek planowaniu 
finansowym. Ale oczywiście nie tylko 

negatywne doświadczenia w mijającym roku 
odnotowaliśmy…

Wracając jeszcze do tego pamiętnego 24 
lutego. Wiem, że grupa Kom-Eko aktywnie 
włączyła się we wsparcie dla uchodźców 
z Ukrainy…

Oczywiście nie jest moją intencją promować 
się relacjonując zaangażowanie w działania hu-
manitarne dla uchodźców wojennych z Ukrainy, 
ale prawdą jest, że w każdej ze spółek wyzna-
czono budżety celowe na zakup środków dla po-
trzebujących. Oczywiście wszystkie spółki z gru-
py zaangażowane były branżowo we wsparcie, 
w szczególności w zakresie utrzymania czystości, 
odbioru i zagospodarowania powstających odpa-
dów w miejscach, gdzie niesiono pomoc. Byliśmy 
również otwarci na zatrudnienie w naszych spół-
kach pracowników pochodzących z Ukrainy. 
Cieszymy się, że taki osoby znalazły się m.in. 
w zespołach KOM-EKO i LAOŚ.

Pomimo tych tragicznych i trudnych go-
spodarczo zdarzeń, sukcesów również nie 
brakowało…

Tak, to prawda. Mieliśmy w planach inwesty-
cyjnych na rok 2022 kilka ambitnych projektów 
i pomimo opóźnień i dodatkowych kosztów wy-
nikających m.in. z ekstremalnie wysokich cen 
stali, wszystkie inwestycje udało się zrealizować. 
Największa z nich, to otwarcie przez naszą spół-
kę EKOPAK Centrum Recyklingu po trwających 
kilka lat procedurach administracyjnych. Nowo 
otwarte i w pełni funkcjonujące od września tego 
roku centrum umożliwia przetworzenie 38 tys. 
ton zbieranych selektywnie odpadów. Jego głów-
nym elementem jest linia technologiczna wypo-
sażona w gamę nowoczesnych urządzeń m.in. 
separatory balistyczne, optyczne, magnetyczne, 
wiroprądowe, pozwalająca na znacznie większy 
odzysk surowców wtórnych, w szczególności 
różne rodzaje i kolory tworzyw sztucznych, me-
tali żelaznych i nieżelaznych, papieru i tektury. 
Łącznie wysortowujemy kilkanaście rodzajów 
surowców, które ponownie trafiają do obiegu 
materiałowego. 

Kolejną naszą dużą inwestycją to zakup przez 
Eko-Azbest (jedną z naszych spółek z Kraśnika) 
ogromnego, podobno największego w Europie 
składowiska azbestu na 1,5 mln ton. Ta akwizycja 
zrealizowana jest w województwie świętokrzy-
skim i służy profesjonalnej wymianie i utylizacji 
azbestu wspieranego przez programy środowi-
skowe unijne i krajowe. Miliony ton azbestu cią-
gle zalegają na dachach polskich gospodarstw. 
Azbest to minerał krzemianowy o włóknistej 
strukturze i dobrych izolacyjnych parametrach 
stąd jego historycznie szerokie zastosowanie, 
jednakże negatywnie oddziaływujący na płuca 
tzw. pył azbestowy wymaga jego profesjonalne-
go i właściwego składowania i zabezpieczenia.

Następną inwestycją, tym razem w Świdniku, 
było wybudowanie na nowo zakupionej działce, 
nowej hali wraz z instalacją do sortowania od-
padów budowlano-remontowych oraz budowa 
w dotychczasowej lokalizacji nowej hali celem 
spełnienia wymogów środowiskowych związa-
nych z wymogiem lokalizacji procesów związa-
nych z gospodarką odpadami w zamkniętych 
obiektach.

W ramach spółki KOM-EKO oddaliśmy również 
do używania linię do produkcji paliwa alternatyw-
nego RDF ze strumieni odpadów przemysłowych 

i wielkogabarytowych, a w ostatnich dniach 
przenieśliśmy do nowej lokalizacji ostatnie linie 
biznesu, które funkcjonowały jeszcze w naszej 
historycznej już lokalizacji przy ul. Wojennej. Do 
nowo otwartego zaplecza technicznego w postaci 
warsztatów, zakładu diagnostyki, lakierni, myjni 
został przeniesiony dział Zaplecza Technicznego, 
a nasze linie biznesowe w postaci Zakładu 
Oczyszczania oraz Zakładu Robót Drogowych 
również zostały przeniesione do głównej siedzi-
by przy ul. Metalurgicznej. Działalność KOM-EKO 
przy ul. Wojennej w Lublinie stała się więc kilka 
dni temu historią. Podjęliśmy również całą listę 
mniejszych działań rozwojowych, ale nie sposób 
o wszystkich tutaj wspomnieć. 

Generalnie inwestycje nasze zmierzają do 
specjalizacji poszczególnych spółek w ramach 
całej grupy kapitałowej a tym samych budowa-
nia efektywnego i kompleksowego łańcucha lo-
gistycznego pozwalającego wykorzystać efekty 
synergii ekonomicznych, operacyjnych i przybli-
żyć nas do idei gospodarki o obiegu zamkniętym 
oraz zrównoważonego rozwoju o czym piszemy 
i nad czym pracujemy w ramach polityki ESG (od 
red. Environment Social Governance), a co wy-
raziliśmy graficznie na największym w Lublinie 
ekologicznym muralu na wschodniej elewacji hali 
EKOPAK. Centralizujemy też w ramach spółki 
KOM-EKO wszystkie obszary wsparcia biznesu, 
jak IT, Finanse, controling, kadry, księgowość 
administracja, w kierunku shared services, czyli 
rozwiązań typowych dla struktur holdingowych. 

Z powyższego wynika, że budżet in-
westycyjny był spory. Czy z tego powodu 
miały miejsce pewne zmiany w strukturze 
właścicielskiej?

Tak, budżet inwestycyjny 2022 to ponad 100 
mln złotych. Jednym z pomysłów w zeszłym roku 
było przeprowadzenie IPO (pierwszej publicznej 
oferty akcji) na warszawskiej giełdzie. Jednak 
sytuacja na rynku kapitałowym jest słaba a do 
optymizmu inwestorów dość daleko, stąd w za-
mian nastąpiły pewne przetasowania pomiędzy 
funduszami inwestycyjnymi w ramach akcjona-
riatu KOM-EKO. Z perspektywy naszych planów 
rozwojowych oraz inwestycyjnych zmiany te nie 
powinny być dostrzegalne i odczuwalne.

Czy zakończenie inwestycji o których 
wspomniałeś należy rozumieć jako zakoń-
czenie pewnego etapu w rozwoju grupy ka-
pitałowej Kom-Eko?

To był 
trudny rok
W tradycyjnej rozmowie 

z Ireneuszem Zimochem wiceprezesem KOM-EKO 

podsumowujemy kończący się rok 2022.
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Absolutnie nie. Pomysłów na kolejne lata nie 
brakuje, pracujemy nad akwizycjami kolejnych 
spółek zbieżnych z profi lem działalności gru-
py oraz nad projektami zamiany energii tkwią-
cej w odpadach w produkcję ciepła i energii 
elektrycznej. Mam tutaj na myśli projekty WtE 
w Kraśniku i Lublinie. W Kraśniku planujemy 
również modernizację instalacji sortowania od-
padów oraz budowę instalacji do przetwarzania 
odpadów BIO. 

KOM-EKO znane jest z tego, że przykłada 
wagę nie tylko do działalności biznesowej 
i inwestycyjnej, ale jesteśmy też uczestni-
kiem życia społecznego kulturalnego i spor-
towego w miastach i gminach w których 
działamy…

Zawsze identyfi kowaliśmy się ze społeczną 
odpowiedzialnością biznesu, dlatego podejmowa-
liśmy w roku 2022 działania związane z testami 
pojazdów, śmieciarek o napędzie elektrycznym, 
opublikowaliśmy pierwszy w branży raportu ESG 
i weszliśmy na ścieżkę zrównoważonego rozwo-
ju, byliśmy sponsorem pierwszej edycji Festiwalu 
Przyrody oraz XVIII Lubelskiego Festiwalu Nauki 
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Od 
wielu lat wspieramy lubelski sport, który w pozy-
tywnych emocjach jednoczy społeczność Lublina. 
Sponsorowana przez KOM-EKO drużyna żużlow-
ców Motoru Lublin po raz pierwszy w historii 

sięgnęła po tytuł drużynowego mistrza Polski 
w rozgrywkach PGE Ekstraligi, a wspierana przez 
nas drużyna piłkarek ręcznych MKS Lublin zdo-
była wicemistrzostwo Polski. Po ustąpieniu epi-
demii Covid – wróciliśmy w pełnym wymiarze do 
działań edukacyjnych. Uczniowie lubelskich szkół 
i uczelni obok zakładu Kom-Eko mogą zwiedzać 
również nowoczesną instalację EKOPAK.

Chciałbym, korzystając z okazji złożyć 
najlepsze życzenia dla wszystkich naszych 
pracowników,  partnerów handlowych 
i osób współpracujących.  Zdajemy sobie 
sprawę, że mijający rok był bardzo wyma-
gający i stresujący dla pracowników na-
szych spółek i ich pionów organizacyjnych 
ze względu na realizowane inwestycje, 
zmiany strukturalne systemowe i organiza-
cyjne, ale również ze względu na sytuację 
polityczną i wojenną. Wszystkim chciałbym 
w tym miejscu bardzo podziękować i życzyć 
w tym okresie świątecznym spokoju, odpo-
czynku i rodzinnej atmosfery, a na rok 2023 
życzę wszystkim geopolitycznego spokoju 
i pokoju, radości osobistych i satysfakcji 
zawodowych.
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EKO-PREZENTOWNIK

Święta Bożego Narodzenia to czas, kiedy
de facto powinniśmy skupić się na ich istocie czyli 
upamiętnieniu narodzin Jezusa Chrystusa, chwili 
refl eksji nad własnym życiem i sumieniem oraz 
docenieniu wszystkiego co mamy – zwłaszcza 
w obecnym dla wielu trudnym czasie infl acji oraz 
szalejącą okrutną Wojną w Ukrainie. Od wielu lat 
obserwujemy jak  to piękne Święto stało się tak 
naprawdę Świętem Rzeczy, pazernego konsump-
cjonizmu. Sprytny marketing sprawił, że dla wie-
lu z nas obdarowanie kogoś materialnym prezen-
tem jest jedynym możliwym wyrazem okazania 
drugiemu bliskiemu człowiekowi miłości i troski. 
Czy oby na pewno?  

Poniżej przedstawiam kilka pomysłów na zero
-waste oraz niematerialne prezenty, które ucie-
szą bardziej niż ramka na zdjęcia lub kolejna para 
świątecznych akrylowych skarpetek. Jeśli jeszcze 
nie masz pomysłu na gwiazdkowy prezent dla 
najbliższych, nie masz czasu ani ochoty spędzać 
połowy dnia w centrum handlowym, a na doda-
tek zależy Ci na dobru naszej Matki Ziemi i nie 
chcesz dokładać jej kolejnych poświątecznych 
nietrafi onych prezentów, które fi nalnie skończą 
na wysypisku śmieci,  to ten skromny eko-pre-
zentownik może być Twoim wybawieniem! 

1. Mało popularnym prezentem, a jednak 
ogromie wyjątkowym jest obdarowanie 
kochanej osoby… jedzeniem! Tak, taki 
prezent aż krzyczy – kocham Cię! Jesteś 

dla mnie ważny/ważna! Poświęcamy swój 
czas na przygotowanie czegoś co z pew-
nością nie okaże się nietrafi onym pre-
zentem, a dodatkowo jest duża szansa
na to, że wspólnie będziemy cieszyć się 
jego efektami!

2. Łapacz doświadczeń – voucher do 
spa, bilety na wystawę czy weekend 
w Zakopanem? Świetne pomysły na pre-
zenty, które nie napędzają konsumpcji 
a wspierają ekonomię, lokalnych przed-
siębiorców, a przede wszystkim sposób 
na tworzenie pięknych wspomnień, które 
będą nas cieszyć latami!

3. Subskrypcja. Wykupienie subskrypcji 
to praktyczny i zrównoważony prezent, 
czy do portalu z e-bookami czy muzyką, 
a może programem grafi cznym jeśli wie-
my, że ktoś chciałby się nauczyć projek-
tować, a ciągle brakuje mu motywacji? 
Dla osób lubiących zdobywać nowe umie-
jętności dobrym wyborem będzie zakup 
kursu, a dla zabieganych np.  kurs w for-
mie online.

4. Zrzutka dobroczynna. To najbardziej  
zgodny z bożonarodzeniową ideą obda-
rowywania prezent na liście. Wsparcie 
potrzebującej osoby, czy Fundacji bez-
sprzecznie jest Świątecznym altruizmem 
w najpiękniejszej odsłonie! 
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NASZE PASJE

Wystarczy 
chcieć

FO
TO

: 
Re

da
kc

ja

Pani Bożeno, kiedy patrzę na efekty prac 
pani rąk, te wszystkie piękne kwiaty szyte 
z materiałów, ze wstążek, maskotki, ozdo-
by, muszę zapytać – czy to pasja?

Nie wiem, czy można nazwać to pasją. Po 
prostu zawsze to robiłam. Kiedy byłam jeszcze 
w podstawówce, pamiętam, że interesowałam 
się modą. Potem ukończyłam szko-
łę krawiecką. W klasie, do któ-
rej chodziłam uczono haftu 
ozdobnego i krzyżykowego. 
Startowałyśmy z koleżanka-
mi w różnych konkursach, 
haftowałyśmy obrazy, więc 
musiałam poświęcić temu 
trochę czasu. Tak więc, 
ten zmysł do szycia wynio-
słam ze szkoły, ale potem 
przez dziesięć lat pracowałam 
w wyuczonym zawodzie. A kiedy 
dzieci były małe zdecydowałam się 
na chałupnictwo. Robiłam pamiątki, lal-
ki, misie dla Cepelii. Na wzór otrzymywałam je-
den gotowy egzemplarz oraz wykroje. 
Resztę, czyli wykroić, wyhaftować, 
zszyć i oddać gotowy wyrób, 
musiałam już sama. Kiedy 
zaczęłam pracować w KOM-
EKO nie przestałam szyć, 
bo czasem pojawi się jakaś 
potrzeba, choćby w domu. 
Nie wiem, czy to pasja. Po 
prostu to lubię. Czasem dla 
zabicia czasu, innym razem 
ktoś poprosi by coś zrobić. 
Tak było z fi gurkami mikołaj-
ków, bałwanków. Wnuki proszą, 
więc siadam wieczorami lub w sobotę 
i robię. 

Pomysły poddają wnuki czy wyobraźnia?
Pomysły rodzą się w głowie, z dnia na dzień, 

ale czasem podpatrzę coś w internecie. Coś się 
spodoba a potem metodą prób i błędów próbuję 
to wykonać. 

Jak bardzo pracochłonne jest wykonanie 
takiego bałwanka?

Jeśli miałabym wolny czas i wszystkie po-
trzebne materiały to myślę, że zajęłoby mi to 
trzy, cztery godziny. Bardziej pracochłonne są 
np. bukiety czy drzewka ze wstążek. Szyłam 
też pufy w kształcie piłek, bukiety z różyczek 

ze wstążek na chrzciny, poduszki 
w kształcie muszelek, słoneczniki, 

tulipany szyte z materiału.
Chwali się pani swoją 

twórczością?
Córka wystawia cza-

sem to, co wykonam 
w internecie. Czasem ktoś 
się zainteresuje, kupi. 
W tamtym roku dużą po-

pularnością cieszyły się tuli-
pany. Kupowano je na Dzień 

Nauczyciela, na Dzień Kobiet, 
przeważnie do przedszkoli. Takie 

sztuczne tulipany mają tą zaletę, że na-
wet jak dziecko je upuści to raczej nie uszkodzi, 

co zdarza się z żywymi kwiatami. 
Znajomi wiedzą o pani 
zdolnościach?

Niektórzy, choćby u nas 
w pracy wiedzą, ale to też 
w zasadzie tylko dlatego, że 
zobaczyli coś w internecie. 
Dlatego zdziwiłam się jak 
kierownik Marek zapropo-
nował bym zgodziła się na 
ten wywiad. Myślę sobie – 

chyba cię Bóg opuścił. 
Dlaczego? Jest rzeczą 

niezwykłą, gdy ktoś coś tworzy 
i mam przekonanie, że trzeba to 

docenić i o tym mówić. Na naszych oczach 
powstaje coś, czego jeszcze przed chwi-
lą nie było. Pamiętam jak będąc dzieckiem 
podziwiałem różne rzeczy i myślałem „jak 
to możliwe, ja bym tak nie potrafi ł”, a prze-
cież, jak to mówią, nie święci garnki lepią.

O cudach zrodzonych z biegłości krawieckiej i wyobraźni

rozmawiamy z Bożeną Kołtunik pracownicą

Zakładu Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO.
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Oczywiście, że tak.
Przygotowuje pani coś 

szczególnego na święta 
Bożego Narodzenia?

W ubiegłym roku, na 
prośbę koleżanki z pra-
cy wykonałam ze wstąż-
ki gwiazdę betlejemską.  
Robiłam choinki ze sznurka, 
z wikliny papierowej i z róży-
czek, ale też ozdoby na zwykłą cho-
inkę. Małe zawieszki w kształcie anioł-
ków i bałwanków. 

Skąd bierze pani materiał 
na te cuda?

Nie korzystam z jakichś 
specjalnych materiałów. 
Kiedy potrzebuje wstą-
żek idę do sklepu i kupuję 
cały rulon. Ponieważ wciąż 
szyję dla siebie czy komuś, 
czasem zostają mi resztki 
materiału. Zbieram je i upy-
cham po kątach a później z tych 
skrawków korzystam. 

Można więc rzec, iż mamy tu 
do czynienia z prawdziwym 
recyklingiem.

To prawda, staram się 
by nic się nie zmarnowało. 
Najlepszym przykładem 
są poszewki na podusz-
ki, które szyłam z różnych 
ścinków materiałów, by ich 
nie wyrzucać. To nie jest 
trudne. Trzeba tylko obmy-
ślić wzór, a potem wszystko 
pozszywać. 

Jest pani bardzo skromną 
osobą a przecież ta pasja musi wy-
magać nie tylko dużej biegłości 
krawieckiej, ale też wyobraź-
ni i pewnie cierpliwości.

Cierpliwości nauczył mnie 
mój pierwszy zawód, ale 
przede wszystkim lubię to 
robić.  Siadam do szycia 
i to mnie odpręża. Nie lubię 
jak ktoś podczas tej pracy 
stoi nade mną, jak kat nad 
grzeszną duszą, ale jak już 

zacznę, to potrafię i cały dzień 
nad tym przesiedzieć. Nie 
ma w tym żadnej tajemnicy. 
To po prostu się robi. 

Nie ma żalu rozsta-
wać się z tym co pani 
stworzy swoimi rękami?

Nie, oddaje wszystko. 
Z rzeczy, które wykonałam 

w domu nie ma prawie nic. Może 
dwa małe bukieciki. Zrobię, podo-

ba się, niech idzie do ludzi. Dla mnie 
przyjemnością jest sama praca 

nad nimi.
Gdybyśmy mieli kogoś 

zachęcić by spróbował 
tworzyć takie cuda, to…

…wystarczy zacząć.  
Najważniejsze są chęci. 
Zawsze powtarzam, je-
żeli się chce, to się zrobi. 

Pierwsze próby zawsze nie 
są doskonałe. To naturalne, 

że na początku będzie to trochę 
trwało i pewnie pojawią się błędy. 

Pierwsze różyczki ze wstążek robiłam 
na grób swoich rodziców. 

Wykonałam taką dużą kopu-
łę z ponad setki kwiatów. 
Pamiętam, że ten pierwszy 
tylko trochę był podobny 
do róży, ale już ostatnia 
różyczka była bardzo ład-
na. Więc to tylko kwestia 
wprawy, prób i błędów. 
To nic trudnego, trzeba tylko 

chcieć i spróbować. 
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Chrystus Pan się narodził
Świat się cały odmłodził...
 Et mentes... *
Nad sianem, nad żłobeczkiem
Aniołek z aniołeczkiem
 Ridentes... **
Przyleciały wróbelki
Do Panny Zbawicielki...
 Cantantes... ***
Przyleciały łańcuchy
Łabędzi, srebrne puchy
 Mutantes... ****
Puchu wzięła troszeczkę,
Zrobiła poduszeczkę
 Dzieciątku...
Potem go położyła
I sianem go nakryła
 W żłobiątku.

       ***
Tam, kiedy w cichą noc duchowie czarni
W śniegowej kręcą się burzy i wichrze,
Jasna kolęda w przyćmionej piekarni
Płakała — w rytmy ubrana najlichsze.
Z nią usypiali ludzie gospodarni,
A od serc naszych mieli serca cichsze,
A gdy się rwali z ubogiej pościeli,
To więc do szabli albo do kądzieli

* et mentes – i dusze
**ridentes – się śmieją
***cantates – śpiewają
****mutantes - oferują

W 1842 r. Juliusz Słowacki skrzesał pod swym piórem nieukończony dramat zatytu-
łowany „Złota czaszka”, którego akcja toczy się w jego rodzinnym Krzemieńcu w okresie 
potopu szwedzkiego. Znajdujemy w nim przepiękną kolędę, dziś już zupełnie zapomnianą. 
Wzmianki o niej w listach do matki wskazują, że była co najmniej w strofie pierwszej au-
tentykiem krzemienieckim, pieśnią śpiewaną przez dziadka poety Teodora Januszewskiego. 
Refleksyjna i nostalgiczna część druga, od której fragmentu zwykło się ów utwór zwać „Jasną 
kolędą” pojawia się w parabazie, autorskim komentarzu wieńczącym tekst dramatu.

Jasna kolęda

JULIUSZ SŁOWACKI
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W IV kwartale 2022 r. KOM-EKO zakończyło 
proces inwestycyjny związany z uruchomieniem 
nowej linii do produkcji paliwa alternatywnego 
RDF. Nowa instalacja o wydajności 30 000 Mg/
rok jest elementem realizacji kompleksowe-
go planu Grupy KOM-EKO, którego celem jest 
dostosowanie prowadzonych działań w zakre-
sie zbiórki i przetwarzania odpadów do zasad 
Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Stąd obok 
inwestycji, których zadaniem jest przygotowa-
nia jak największej ilości surowców wtórnych do 
procesów recyklingu (centrum recyklingu zreali-
zowane w spółce EKOPAK oraz planowana budo-
wa nowego centrum recyklingu przez KOM-EKO) 
wdrażanie technologii umożliwiających ograni-
czenie składowania na wysypiskach odpadów nie 
nadających się do recyklingu.

Spółka KOM-EKO od 2006 r. wytwarza paliwa 
alternatywne RDF z odpadów komunalnych, któ-
re jest bezpiecznym źródłem energii w przemy-
śle cementowym zastępując węgiel kamienny. 
Surowcem do jego produkcji są odpady, które 
ze względu na ich jakość, właściwości i stopień 
zanieczyszczenia nie mogą być przygotowane do 
ponownego użycia oraz poddane procesom recy-
klingu. Dzięki produkcji paliwa KOM-EKO w ciągu 
ostatnich 17 lat uratowało tym sposobem przed 
składowaniem na wysypiskach 720 tysięcy ton 
odpadów.

Impulsem dla nowej inwestycji była zmienia-
jąca się sytuacja na rynku paliwa alternatywnych. 
Z jednej strony wzrost wymagań jakościowych 
cementowni w zakresie kaloryczności i wilgotno-
ści przyjmowanego RDF, z drugiej spadek jakości 

paliw wytwarzanych na bazie odpadów komu-
nalnych. Wraz z rozwojem selektywnej zbiórki 
odpadów – kaloryczne odpady opakowaniowe, 
które do tej pory znajdowały się w odpadach 
zmieszanych są przekierowywane do proce-
sów recyklingu, co jest zjawiskiem pożądanym 
z punktu widzenia całego systemu gospodarowa-
nia odpadami, ale negatywnie wpływa na moż-
liwość zagospodarowania frakcji kierowanych 
dotychczas do produkcji RDF. Koniecznym stało 
się więc uszlachetnienie paliwa alternatywnego 
z odpadów komunalnych paliwem wytwarzanym 
na bazie odpadów przemysłowych charakteryzu-
jącym się dużą kalorycznością i małą wilgotno-
ścią.  Nie było to niestety możliwe na dotychczas 
użytkowanych urządzeniach.

Nowa instalacja pozwala uzyskać strumień 
wysokokalorycznego paliwa w procesie dwustop-
niowego rozdrabniania. Odpady przyjmowane na 
zadaszonym placu magazynowym o pow. około 
450 m2 kierowane są w pierwszej kolejności do 
rozdrabniacza wstępnego. Uzyskana w ten spo-
sób frakcja o wielkości ok. 100 mm zostają pod-
dana działaniu separatora elektromagnetyczne-
go w celu wydzielenia metali, a następnie system 
przenośników kierowana jest na przesiewacz dy-
skowy. Tam odsiewana jest frakcja o wielkości do 
30 mm, która jest już gotowym komponentem 
paliwa alternatywnego. Pozostałe odpady podda-
ne są działaniu separatora powietrznego, gdzie 
separowana frakcja ciężka. Finalnie przygotowa-
nia paliwa odbywa się w zamykającej ciąg tech-
nologiczny rozdrabniarce szybkoobrotowej.
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W związku z wymaganiami jakie stawia rynek LAOŚ S.A. wzbogacił swoją fl otę o ciągnik sio-
dłowy DAF z naczepą specjalistyczną - cysterną Schrader. Po zakupie pojazd został przebadany 
przez Transportowy Dozór Techniczny w rezultacie otrzymując świadectwo dopuszczenia do przewo-
zu towarów niebezpiecznych. Auto posiada dwukomorowy zbiornik o pojemności czynnej do 20m3. 
Autocysterna wyposażona jest również w wysokowydajny kompresor próżniowy chłodzony cieczą 
oraz myjkę wysokociśnieniową.  Pojazd przeznaczony jest do przewozu ciekłych odpadów niebez-
piecznych i znacząco powiększa możliwy zakres usług świadczonych przez przedsiębiorstwo.

Nowy pojazd
we fl ocie LAOŚ

PIOTR STODULSKI
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Znany profesor psychologii społecznej Robert 
Cialdini przez wiele lat prowadził badania nad 
tym w jaki sposób nasze zachowania, działania 
wywierają wpływ na innych ludzi. Jedna z reguł 
mówi o tym, że kiedy ktoś uczyni dla nas coś 
dobrego, świadczy nam przysługę, czujemy chęć 
odwzajemnienia tego samego.

To reguła wzajemności – jedno z najstarszych 
i najsilniejszych narzędzi wpływu społecznego, 
która mówi, że ludzie są skłonni do odwzajem-
niania zachowań, z jakimi się spotykają. Kiedy 
na przykład znajomi zaproszą nas na kolację, 
to następnym razem staramy się zaprosić ich 
do siebie. Kiedy ktoś pożyczy nam pieniądze, 
to będzie miał większą śmiałość, żeby poprosić 
nas o to samo w przyszłości. Nawet jeśli czuje-
my, że oferowana nam przysługa czy pomoc jest 
bezinteresowna, to często mamy ochotę okazać 
wdzięczność lub się odwzajemnić.

Reguła wzajemności świadomie stosowana 
jest także w biznesie przez wiele firm jako tech-
nika marketingowa, polegająca na wzbudzeniu 
u konsumenta poczucia zobowiązania, obdaro-
wując go na przykład bezpłatną próbką produk-
tu lub doradztwem eksperta. Warto wtedy mieć 
świadomość jej wpływu na nas. 

Na regułę wzajemności powinniśmy jednak 
spojrzeć znacznie szerzej, ponieważ ma ona 
znacznie większą moc i znaczenie. To przecież 
główna zasada etyczna większości religii i kul-
tur: „traktuj innych tak, jak sam chciałbyś być 
traktowany” albo inne znane powiedzenie: „do-
bro powraca”. Wielu ludzi uważa, że dostajemy 
dokładnie to, co wysyłamy w świat. Co więcej, 
badania dowodzą, że życzliwość i pomaganie 
mają korzystny wpływ na nasze samopoczucie 
oraz zdrowie. 

DOBRO POWRACA
MAŁGORZATA POŁOK

Okazuje się też, że pomaganie innym jest 
bardzo przyjemne, aktywizuje te obszary mó-
zgu, które odpowiadają za poczucie spełnienia. 
Pozwala nam intensywnie się rozwijać i osiągać 
trwałe szczęście. Pomaganie sprawia, że stajemy 
się lepszym człowiekiem. Jednak, żeby tak było, 
istotne jest, co dajemy i jak pomagamy. Powinna 
być to aktywność, do której się nie przymusza-
my, która sprawia nam radość, wypływa z serca. 
A jeśli tym samym skłonimy innych do podob-
nych zachowań, nasza radość może być znacznie 
większa.

Dlatego warto zastanowić się nad tym jak 
pomóc innym, słuchać czego ludzie potrzebują, 
pytać ich o to i po prostu pomagać. Zyskamy 
w ten sposób zaufanie, wsparcie i realną pomoc 
innych. Pamiętajmy jednak o mądrym pomaga-
niu. Trudno abyśmy wykonywali za innych ich za-
dania albo nieśli wszystkim wokół pomoc, sami 
jej potrzebując. 

Czasem trudno jest pomagać, kiedy pojawia-
ją się konflikty i nieporozumienia. Warto wtedy 
szukać wspólnych płaszczyzn z innymi ludźmi, 
tego co nas łączy, a nie dzieli. To pomaga uzdra-
wiać i budować relacje. To także wymaga włoże-
nia pewnego wysiłku w poznanie drugiego czło-
wieka, jego sytuacji oraz możliwości. Jeśli masz 
obok siebie kogoś, kto się z Tobą nie zgadza, kto 
ma inne zdanie, spróbuj dowiedzieć się kim na-
prawdę jest, z czym się mierzy i czego potrze-
buje. Czasem już samo szczere zainteresowanie 
drugą osobą może zachęcić ją do dialogu. 

O życzliwość jest dzisiaj coraz trudniej. 
Prawdziwa życzliwość może się przejawiać w na-
szych relacjach z innymi wtedy, kiedy generalnie 
lubimy ludzi – włączając w to siebie samych. To 
ogólna, głęboko zakorzeniona postawa wobec 
świata i ludzi.

I pamiętajmy, że kiedy pomagamy innym, 
pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, któ-
re dajemy, zatacza koło i wraca do nas (Flora 
Edwards).

Istnieje takie chińskie przysłowie, które mówi: 
„jeśli chcesz szczęścia przez godzinę, zdrzemnij 
się. Jeśli chcesz szczęścia na jeden dzień, idź na 
ryby. Jeśli chcesz szczęścia przez rok, odziedzicz 
fortunę. Jeśli chcesz szczęścia na całe życie, po-
móż komuś”.

Jeśli chcesz naprawdę dobra, czyń dobro!

Małgorzata Połok
Dyplomowany coach oraz trener biznesu. 

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

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

Prywatnie żona i mama trójki dzieci. Kocha ludzi, 
naturę i podróżowanie. Nieustannie wspiera innych 
w ich działaniach.
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SZEPTY NATURY 
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Naukowcy z Georg-Speyer-Haus i Uniwersytetu Goethego we Frankfurcie 
odkryli nieznany dotąd mechanizm, który wyjaśnia, dlaczego chemiotera-

pia nie zawsze jest efektywna w przypadku leczenia raka jelita grube-
go. Okazuje się, że podczas chemioterapii umierające komórki nowo-
tworowe wysyłają sygnał do sąsiadujących komórek nowotworowych, 
przekazując im instrukcje, jak oprzeć się leczeniu. Role posłańca pełnią 
uwolnione cząsteczki ATP (Adenozyno-5′-trifosforan, adenozynotrójfos-
foran), będące nośnikiem energii komórki. ATP wiąże się z receptorami 

purynowymi (P2X4) na powierzchni otaczających komórek nowotworo-
wych. To aktywuje ważny szlak sygnałowy, dzięki któremu pozostałe przy 

życiu komórki nowotworowe mogą przetrwać chemioterapię. To bardzo ważne 
odkrycie, ponieważ kiedy ta komunikacja zostanie przerwana – co udało się uzy-

skać w badaniach przedklinicznych – skuteczność chemioterapii znacząco się poprawia a nowotwory, 
które początkowo były oporne na leczenie, bardzo dobrze na nią reagują.

Źródło: www.nature.com

Dzięki lotniczym pomiarom radarowym naukowcy odkryli pod lo-
dami Antarktydy rzekę o długości 460 km. Struga wije się pod cztere-
ma masami lodu (Institute Ice Stream, Möller Ice Stream, Support Force 
Glacier i Foundation Ice Stream/Academy Glacier) odprowadzając wodę do 
Morza Weddella. Uczeni uważają, że nieznana dotąd rzeka jest jednym z czynników przyśpiesza-
jących obserwowane topnienie pokrywy lodowej. Jak zauważa współautorka badań Christine Dow, 
hydrolog na Uniwersytecie Waterloo, nowe odkrycie może być brakującym ogniwem w budowanych 
modelach cofania się lodowców „Cieńszy, spękany lód może topić się szybciej z powodu tarcia o ska-
łę, przynosząc więcej wody do systemu rzek pod lodem i jeszcze bardziej przyspieszając topnienie 
szelfu. Zrozumienie tej dynamiki i szybkości, z jaką może nastąpić topnienie, jest kluczowe dla zro-
zumienia, jak szybko Antarktyda będzie tracić lód w miarę zmian klimatu”.

Źródło: www.dzienniknaukowy.pl

Rzeka
na Antarktydzie

Odkryty sekret nowotworu

Włochaty ślimak

Nowy rekord ptasich lotów długodystansowych ustanowił młody, 
pięciomiesięczny osobnik szlamnika zwyczajnego  (Limosa lapponi-
ca), który zdołał przelecieć bez zatrzymywania się trasę o długości 
13 560 km z Alaski do Taskamanii. Ptak identyfi kowany po elektro-
nicznym numerze znacznika (234684) wyruszył z 13 października 

z Alaski, a następnie leciał przez 11 dni i 1 godzinę. Dane satelitarne 
z założonego mu elektronicznego czujnika wskazują, iż w trakcie swo-

jej drogi nie przerywał w ogóle lotu. Podczas pierwszego etapu podróży 
dotarł w pobliże Hawajów, przeleciał na zachód od tych wysp, a następ-

nie nad Pacyfi kiem 19 października doleciał nad Kiribati. Nad kolejnym lądem 
(Vanuatu) pojawił się dopiero dwa dni później. Skręciwszy na południe poru-

szał się szlakiem zlokalizowanym 620 km od Sydney, by ostatecznie 25 października wy-
lądować w północno-zachodniej Tasmanii. Pobił tym samym wcześniejszy rekord dorosłego sam-
ca tego samego gatunki identyfi kowanego po znaczniku jako 4BBRW, który w 2021 r. pokonał
13 000 km.

Źródło: www.dzienniknaukowy.pl

Nowy ptasi rekordzista

Grupa naukowców kierowana przez Jean-Michela Bichaina z Muzeum 
Historii Naturalnej i Etnografi i we Francji odkryła w bursztynie znalezio-
nym w 2017 r.  w dolinie Hukawng w Mjanmie (dawniej Birma) ślimaka, 
którego skorupa pokryta jest… włoskami. Nieznany dotąd gatunek nazwa-
no Archaeocyclotus brevivillosus, od łacińskiego słowa „brevis” - co ozna-
cza „mały”, oraz słowa „villōsus” - oznaczającego „włochaty”. Okaz liczący 
sobie 99 milionów lat badano przy pomocy klasycznej mikroskopii oraz trójwy-
miarowej tomografi i rentgenowskiej. Sam ślimak ma 26,5 milimetra długości, 21 
milimetrów szerokości i 9 milimetrów wysokości, natomiast włoski pokrywające naj-
bardziej zewnętrznej części skorupy (tzw. periostrakum) mają długość od 150 do 200 mikrometrów. 
Naukowcy sądzą, że włoski mogły zatrzymywać wodę i zapobiegać wysuszeniu muszli, umożliwiając 
mięczakom przejście ze środowiska wodnego i dostosowanie się do życia na lądzie. Możliwe też, że 

włoski mogły pełnić rolę kamufl ażu, pomagać w termoregulacji lub służyć jako swego rodzaju 
rzep do przyczepiania się do liści czy łodyg.

Źródło: www.dzienniknaukowy.pl 
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Kryzys energetyczny w Polsce (brak dostęp-
ności tanich paliw kopalnych) powoduje, że 
sektor przemysłowy szuka alternatyw dla do-
tychczasowych źródeł energii. Coraz częściej do-
strzega je w palnych odpadach, które powsta-
ją w gospodarstwach domowych, produkcji czy 
usługach. W 2020 roku w Polsce powstało 13,2 
ton odpadów komunalnych, a wskaźnik wytwo-
rzenia odpadów na mieszkańca zwiększył się do 
poziomu 342 kg/rok. Z całego strumienia odpa-
dów do odzysku (w tym energii) kierujemy ok. 
59%, a ok. 41% unieszkodliwiamy poprzez skła-
dowanie i termiczne przekształcenie bez odzy-
sku energii. Do głównych problemów w sektorze 
gospodarki odpadami, które możemy rozwiązać 
poprzez wykorzystanie energetyczne odpadów 
należą:

• zakaz składowania frakcji palnej odpadów 
powyżej 6 MJ/kg (od 1 stycznia 2016).

• brak możliwości ekonomicznie uzasadnio- 

nego recyklingu dla wielu rodzajów od-
padów znajdujących się w strumieniu 
odpadów komunalnych i przemysłowych 
(nawet do 30% odpadów komunalnych).

• ograniczanie masy składowanych od-
padów w najbliższych latach (do 10% 
w 2035 roku).

• wysokie koszty zagospodarowania 
odpadów.

Przemysł cementowy od ponad 20 lat temu 
upowszechnia w Polsce pomysł wykorzystania 
paliwa alternatywnego z odpadów do wypalania 
klinkieru cementowego. W związku z tym po-
wstało ponad 160 zakładów, które przetwarza-
ją palne odpady nienadające się do recyklingu 
w odpowiednie dla instalacji cementowych pali-
wo alternatywne. 

Jako paliwa alternatywne w produkcji ce-
mentu wykorzystywane są nie tylko rozdrob-
nione, wysegregowane frakcje palne z odpadów 

Wykorzystanie 
energii z odpadów

EKOTEMATY  DR ADAM LESIUK
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W przemyśle i ciepłownictwie – potrzeba czy konieczność?

FO
TO

: 
C
em

en
to

w
ni

a.
 A

do
be

 S
to

ck
.

komunalnych i przemysłowych, nienadające się 
do recyklingu (nazywane także paliwem typu 
RDF – Refuse Derived Fuels), ale również opony 
w całości i rozdrobnione czy wysuszone komu-
nalne osady ściekowe.

Obecnie ok. 1,8 mln palnych odpadów co roku 
są wykorzystywane jako źródło energii w pro-
dukcji cementu. Coraz więcej spalarni odpadów 
w Polsce wykorzystuje RDF do produkcji ciepła 
i energii elektrycznej z odpadów. W najbliższym 
okresie w wielu miastach będą powstawały nowe 
projekty spalarni i ciepłowni miejskich na od-
pady, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej zapowiedział duże wsparcie 
finansowe dla tych inwestycji (ok. 3 mld zł w naj-
bliższym okresie). 

Obecnie w polskich cementowniach paliwa al-
ternatywne są w stanie zastąpić w ponad 70% 
paliwa kopalne w tym węgiel, który jeszcze 25 
lat temu był głównym źródłem energii przy wy-
palaniu klinkieru cementowego. Dobrym przy-
kładem tych działań jest cementownia CEMEX 
Polska w Chełmie, która jest rekordzistą w tym 
zakresie ponieważ udało się jej zastąpić węgiel 
paliwem alternatywnym w ponad 90%. 

Stosowanie paliw alternatywnych w produk-
cji cementu jest bezpieczne zarówno dla środo-
wiska jak i zdrowia człowieka z następujących 
powodów:

• bardzo wysoka temperatura spalania 
w piecu cementowym (do 2000°C),

• kontrolowana atmosfera i proces spalania 
z dużym nadmiarem powietrza,

• długi czas spalania oraz zastosowanie 
skutecznego oczyszczania spalin.

Produkcja i wykorzystanie energetyczne pa-
liw alternatywnych może być jednym z podsta-
wowych elementów zintegrowanego systemu 
gospodarki odpadami, w którym harmonijnie 
współistnieją recykling (ukierunkowany na od-
zysk materiałowy), odzysk energii i unieszkodli-
wianie odpadów. 

Działanie to wpisuje się nowy model go-
spodarki tj. gospodarki o obiegu zamkniętym 
(ang. circular economy). W tej koncepcji produk-
ty, materiały oraz surowce powinny pozostawać 
w gospodarce i użyciu jak najdłużej. Spowoduje 
to racjonalne wykorzystanie ograniczonych za-
sobów i zmniejszy negatywne oddziaływanie 
na środowisko wytwarzanych produktów. Wydaje 
się, że w najbliższej przyszłości większe wyko-
rzystanie energii z odpadów stanie się koniecz-
nością, która zagwarantuje niski poziom składo-
wania odpadów w Polsce.

dr Adam Lesiuk
Wydział Nauk o Ziemi 

i Gospodarki Przestrzennej
UMCS w Lublinie
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Tekst i zdjęcia Marcin Polak,

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

Rola martwego drewna w lesie

Lasy są najbogatszym pod względem liczby gatunków i najbardziej złożonym środowiskiem lądo-
wym na naszej planecie. Specjaliści oceniają, że połowa lądowych organizmów związana jest z siedli-
skami zadrzewionymi. Spośród 26 000 gatunków owadów aż 70% zasiedla lasy. Pojedyncze drzewo 
po swojej śmierci może być zasiedlane (czasami nawet przez 100 lat) przez kilkaset różnych gatun-
ków grzybów, roślin i zwierząt.

Martwe, chore i obumierające drzewa lub ich części spełniają bardzo ważną rolę dla szeregu rzad-
kich i zagrożonych organizmów w ekosystemach leśnych (tzw. drugie życie drzew). Eksperci oceniają, 
że w pierwotnych lasach obumarłe szczątki roślin drzewiastych mogą stanowić nawet do 50% miąż-
szości drzew żywych. W niektórych miejscach leżące na dnie lasu martwe drewno może zajmować do 
25% powierzchni siedliska. Specjaliści uważają, że w naszych szerokościach geograficznych drewno 
ulega pełnemu rozkładowi od 10 do 100 lat i w tym czasie jest podstawowym miejscem bytowania 
dla szeregu wyspecjalizowanych, rzadkich i zagrożonych gatunków ssaków, ptaków, saproksylicz-
nych owadów (duża grupa wyspecjalizowanych, rzadkich i zagrożonych gatunków rozkładających lub 
zasiedlających martwe drewno), roztoczy, grzybów, śluzowców, bakterii i innych organizmów. Leżące 
i stojące kłody, fragmenty pni, oderwane konary i gałęzie są zazwyczaj szybko usuwane i wywożone 
przez zarządców terenów zadrzewionych. Jeszcze do niedawna na terenie większości państwowych 
i prywatnych lasów martwe drewno traktowane było jako element niepożądany w dotychczasowym 
modelu gospodarki leśnej. W związku z tym w ostatnich latach zaobserwowano znaczny spadek li-
czebności organizmów związanych z martwym drewnem.

Martwe drewno jest kluczowym elementem w lasach w strefie umiarkowanej. Biomasa martwych 
roślin drzewiastych jest niezbędna w wielu ekologicznych procesach związanych z obiegiem i maga-
zynowaniem węgla, substancji odżywczych, wzrostem potencjału retencji wodnej oraz pełni kluczową 
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rolę w regeneracji i wzroście nowych pokoleń 
roślin. Szczególnie lasy miejskie i podmiejskie 
spełniają istotne funkcje. Zwiększają one bioróż-
norodność w silnie zurbanizowanych siedliskach, 
stwarzając też możliwość odpoczynku i rekreacji 
mieszkańcom miasta, którzy w ostatnich latach 
coraz bardziej doceniają bliski kontakt z dziką 
naturą. 

W obrębie granic administracyjnych Lublina 
można znaleźć fragmenty starodrzewów 
z dziuplastymi i wiekowymi drzewami oraz relik-
towymi gatunkami zamieszkującymi kiedyś roz-
ległe i pierwotne puszcze. Najlepszą formą ich 
jest ochrona bierna polegająca na pozostawianiu 
jak największych płatów siedliska bez ingeren-
cji ze strony człowieka i zaniechanie gospodarki 
leśnej.

Nietoperze chętnie wykorzystują dziuple, 
w których mogą znajdować się letnie kolonie 
samic.  W Lublinie takim charakterystycznym, 
leśnym przedstawicielem tej niezwykłej grupy 
zwierząt jest borowiec wielki. Polujące osobniki 
tego gatunku można bez trudu zaobserwować 

w okolicach Zalewu Zemborzyckiego oraz w po-
bliżu kompleksów leśnych: Stary Gaj i Dąbrowa. 
Podczas jednego sezonu rozrodczego samice 
często zmieniają dzienne kryjówki, wybierając 
bezpieczne schronienia o odpowiednim mikrokli-
macie. Samica rodzi jedno młode w czerwcu lub 
lipcu w koloniach rozrodczych. Badania wskazu-
ją, że nietoperze (zwłaszcza borowce wielkie) 
chętnie zasiedlają dziuple wykute przez dzięcioły 
duże, dzięcioły średnie, dzięcioły zielone i dzię-
cioły zielonosiwe. Preferowane są dziuple z otwo-
rem wlotowym skierowanym na południe oraz 
wschód. Z dziupli korzystają tez inne ssaki, np. 
orzesznica lub kuna leśna.

Obumarłe części drzew są zasiedlane przez 
liczne bezkręgowce (np. larwy chrząszczy), na 
których chętnie żerują ptaki. W siedliskach miej-
skich naturalne (oraz wykute przez dzięcioły) 
dziuple są wykorzystywane m. in. przez: sowy 
(puszczyk zwyczajny, pójdźka), dzięcioły, plesz-
kę, muchołówkę szarą, modraszkę, bogatkę, 
szpaka. Po przewróceniu martwego drzewa wraz 
z bryłą korzeniową tworzy się wykrot. Ostatnie 

badania w Puszczy Białowieskiej wskazują, że 
znaczna część gniazd wielu leśnych gatunków 
ptaków chętnie buduje tam gniazda. Może to 
być pierwotna ewolucyjnie forma miejsca gniaz-
dowego naszych pospolitych ptaków leśnych. 
W wykrotach i złomach mogą gniazdować: strzy-
żyk, rudzik, pokrzywnica, kos, śpiewak, a nawet 
związany z rzekami rybożerny zimorodek.

Najbardziej znaną grupą ptaków związanych 
z martwym drewnem są dzięcioły. W Polsce wy-
stępuje dziesięć gatunków z rodziny dzięcio-
łowatych Picidae. Jest to dobrze wyodrębniona 
i charakterystyczna grupa ptaków, która jest 
silnie związana z obecnością: martwego drew-
na, starodrzewów oraz zadrzewień składających 
się ze starych i obumierających drzew. Prawie 
wszystkie krajowe gatunki dzięciołów są osiadłe 
(nie odbywają regularnych wędrówek) i wyku-
wają dziuple (są to tzw. dziuplaki pierwotne). 
Jedynym wyjątkiem jest krętogłów, który zimuje 
w Afryce i ma za słaby dziób, aby kuć otwory 
w drzewie. Dzięcioły są gatunkami kluczowymi 
(zwornikowymi) dla dziuplaków wtórnych (sikor, 
muchołówek, szpaka), które nie potrafią samo-
dzielnie wykuwać dziupli. Niskie zagęszczenie 
dzięciołów może być czynnikiem poważnie obni-
żającym liczebność małych ptaków leśnych.

W obrębie granic administracyjnych miasta 
Lublin można zaobserwować osiem gatunków 
dzięciołów: dzięcioła dużego, dzięcioła średnie-
go, dzięciołka (tzw. „dzięcioły pstre”), dzięcioła 
zielonego, dzięcioła zielonosiwego (tzw. „dzięcio-
ły zielone”, które bardzo rzadko mogą się krzyżo-
wać i w Lublinie obserwowano takie mieszańce) 
oraz dzięcioła czarnego. Dwa najbardziej wyspe-
cjalizowane siedliskowo i najrzadsze w naszym 
kraju – dzięcioł białogrzbiety i dzięcioł trójpal-
czasty – unikają wnętrza rozległych miast i wy-
magają obecności dużej ilości martwego drewna, 
którego zazwyczaj brakuje w siedliskach synan-
tropijnych. Najlepszymi miejscami do obserwacji 
dzięciołów w Lublinie są: Stary Gaj (np. dzięcioł 
średni, dzięcioł czarny), Dąbrowa (np. dzięcioł 
duży, dzięcioł czarny, dzięcioł średni), dolina 
Bystrzycy (np. dzięcioł białoszyi, dzięcioł zielony) 
oraz cmentarze i parki miejskie (np. Ogród Saski 
lub cmentarz przy ul. Lipowej). 

Dwa najrzadsze krajowe gatunki dzięciołów 
– dzięcioł białogrzbiety i dzięcioł trójpalczasty – 
przetrwały do naszych czasów jedynie w najwięk-
szych i najcenniejszych puszczach w Polsce. Ze 

względu na silny związek z obecnością martwego 
drewna występowanie dzięcioła białogrzbietego 
ograniczone jest niemal wyłącznie do lasów nie-
objętych normalną gospodarką leśną (podmokłe 
drzewostany, parki narodowe, ścisłe rezerwaty 
przyrody, niedostępne i strome zbocza gór itp.). 
Gatunek ten najchętniej zasiedla różnorodne lasy 
liściaste (łęgi, olsy, grądy i buczyny). W swoich 
rewirach bezwzględnie wymaga obecności mar-
twych (stojących i leżących) drzew, w których 
kuje swoje dziuple i żeruje. Jest to gatunek sil-
nie wyspecjalizowany pokarmowo, gdyż żeru-
je przede wszystkim na chrząszczach żyjących 
w martwym drewnie (np. larwy kołatkowatych).

Dzięcioły przejawiają szereg adaptacji i przy-
stosowań do żerowania na pionowych pniach 
drzew. Przykładowo posiadają długi (zwinięty 
i schowany w obrębie głowy) język. Zakończony 
jest on małymi harpunami, za pomocą których 
udaje im się wyciągać (spod kory drzew) larwy 
bezkręgowców. Dzięcioły mają silnie wzmocnio-
ną i usztywnioną czaszkę, co zapobiega wstrzą-
sowi mózgu podczas uderzania dziobem w pień. 
Większość dzięciołów posiada cztery ruchome 
palce: dwa skierowane do przodu i dwa do tyłu. 
Wyjątkiem jest dzięcioł trójpalczasty. Dzięki ma-
sywnym stopom oraz silnie usztywnionym ste-
rówkom (pióra w ogonie) ptaki te świetnie wspi-
nają się po pionowych pniach drzew. Dzięcioły 
oznajmiają zajęcie terytorium efektownym bęb-
nieniem (werblowaniem) w rezonujące gałęzie 
lub pnie drzew (w przypadku dzięcioła czarne-
go słyszalnym nawet z 2-4 km). Każdy gatunek 
bębni nieco inaczej i doświadczony ornitolog jest 
w stanie rozpoznać gatunek na podstawie długo-
ści i tonacji werblowania. Ptaki werblują dziobem 
z dużą częstotliwością, np. dzięcioł białogrzbiety 
do 25 uderzeń na 1 sekundę, a odstępy pomię-
dzy uderzeniami wynoszą od 40 (koniec serii) do 
90 (początek serii) ms.

Dzięcioły co roku tworzą nowe dziuple. 
Dzięcioł czarny może wykuć dziuplę w twardym 
i żywym pniu drzewa, w tym nawet w sośnie 
zwyczajnej lub buku zwyczajnym, inne dzięcioły 
najczęściej wybierają drzewa z miękkim drew-
nem, np. topolę osikę lub olszę czarną.

Najlepszą formą ochrony dzięciołów oraz in-
nych dziuplaków jest przyjazna przyrodzie go-
spodarka leśna, polegająca na niewycinaniu 
najstarszych i najcenniejszych starodrzewów. 
Ornitolodzy od wielu lat apelują do leśników 



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 2

1 
- 

Z
IM

A
 2

02
2 EK

O
G

A
D

K
A
 N

R
 21 - Z

IM
A
 2022

3130

o pozostawianie wybranych fragmentów star-
szych drzewostanów (powyżej 80 lat) w najcen-
niejszych kompleksach leśnych w kraju (np. na 
obszarach specjalnej ochrony ptaków NATURA 
2000).

Owady to najliczniejsza grupa zwierząt na 
świecie. Jak do tej pory opisano ponad jeden 
milion gatunków owadów. Szczególnie cenną 
i zagrożoną grupą organizmów są tzw. owa-
dy saproksyliczne. To gatunki, które są ściśle 
związane z obecnością martwego drewna przez 
cały rozwój osobniczy lub w pewnym jego eta-
pie (np. podczas rozwoju larwalnego). Zasiedlają 
próchnowiska w starych, stojących lub leżących 
kłodach. Szczególnie rzadkie i zagrożone są sa-
proksyliczne chrząszcze (w  Europie Środkowej 
występuje 1 500 gatunków, a w Polsce 1 300), 
w tym przedstawiciele rodziny kózkowatych, któ-
re odgrywają istotną rolę w rozkładzie martwej 
materii.

Głównym zagrożeniem dla organizmów zwią-
zanych z martwym drewnem jest nie przyjazna 
przyrodzie gospodarka leśna, polegająca na: 
wycince starodrzewów liściastych i iglastych, 
usuwanie martwych i chorych drzew, pni i gałę-
zi, eliminacji dziuplastych drzew, tworzeniu luk 
(zrębów, rębni) w lasach, prowadzenie trzebieży. 
Wykorzystywanie ciężkiego sprzętu (harwestery, 
ciągniki, przyczepy itp.) podczas wycinki niszczy 
dno lasu i powoduje przyspieszoną erozję oraz 
spływ wody na drogach leśnych. Modernizacja 

nawierzchni i tworzenie nowych szlaków zryw-
kowych wykorzystywanych do zwożenia drewna 
powoduje fragmentację siedlisk wielu rzadkich 
i zagrożonych gatunków leśnych. Najlepszym 
sposobem ochrony organizmów związanych 
z martwym drewnem jest ochrona bierna jak 
największych płatów lasów pochodzenia natural-
nego, które charakteryzują się złożoną strukturą 
piętrową oraz różnogatunkowym i różnowieko-
wym składem gatunkowym. Bardzo istotne jest 
obejmowanie ochroną prawną (strefową) miejsc 
występowania najrzadszych zwierząt w Polsce. 
Jednym ze sposobów czynnej ochrony dziupla-
ków jest wieszanie specjalnych budek lęgowych 
(czynna ochrona). Dla rzadkich przedstawicieli 
rodziny pilchowatych można instalować nad dro-
gami mostki z siatki i liny rozwieszonej pomiędzy 
koronami drzew.

Piśmiennictwo: 
Gutowski J. M. (red.), Bobiec A., Pawlaczyk 

P., Zub K. 2004. Drugie życie drzewa. WWF 
Polska, Warszawa, Hajnówka, ss. 245.

Staniec B. (red.) 2021. Raport z dnia 7 grud-
nia 2021 r. z wykonania inwentaryzacji flory-
styczno-zoologicznej dwóch oddziałów komplek-
su leśnego „Stary Gaj” w Lublinie o numerach 
177 i 178. UMCS, Lublin. str. 136.

Elektroodpady (według oficjalnego nazew-
nictwa Zużyty Sprzęt Elektryczny i Elektroniczny 
– ZSEE) to wszystkie zepsute, zużyte, niepo-
trzebne, przestarzałe, zniszczone urządzenia, 
które do działania wymagają podłączenia prądu 
elektrycznego lub włożenia baterii. 

Co możemy wyrzucać?
Zużyte, zepsute i niepotrzebne: telewizory, 

pralki, komputery, laptopy, lodówki, kuchenki, 
suszarki, żarówki, świetlówki, drukarki, zabawki 
elektryczne, bojlery, piecyki gazowe itp.

Należy pamiętać, aby z zabawek wyjąć stare 
baterie i nie wyrzucać ich razem. Lokalizacje po-
jemników na zużyte baterie możemy odszukać 
na stronie Miasta Lublin: www.lublin.eu 

Nie wyrzucaj elektrośmieci do śmietnika, gro-
zi za to kara grzywny do 5000 zł! Stare i zu-
żyte sprzęty rzadko przydają się w przyszłości 
- nie powinno się ich przechowywać na strychach 
lub w piwnicach. Elektrośmieci zawierają liczne 
substancje szkodliwe, które po wydostaniu się 
z uszkodzonej lodówki, pralki, komputera, świe-
tlówki czy innego urządzenia elektronicznego 
przenikają do środowiska. Powoduje to nie tylko 
zatruwanie środowiska naturalnego, ale również 
jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi 
i zwierząt. 

W większych marketach ze sprzętem elek-
tronicznym możemy nieodpłatnie oddać zuży-
te urządzenia. Warunkiem zwrócenia zużytego 
sprzętu jest jego odpowiednie przygotowanie. 
Czyli odłączenie od wszelkich instalacji, opróżnie-
nie (np. wylanie wody z pralki bądź rozmrożenie 
lodówki). Zwracany sprzęt musi być kompletny 
i zawierać wszystkie ważne elementy konstruk-
cyjne. Zwracany zużyty sprzęt musi być koniecz-
nie tego samego rodzaju, w stosunku 1:1. Czyli 
kupujemy nową lodówkę i oddajemy starą. Na 
podstawie art. 42 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elek-
tronicznym: „Sprzedawca detaliczny i sprzedaw-
ca hurtowy są obowiązani przy sprzedaży sprzę-
tu przeznaczonego dla gospodarstw domowych 
do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu 
w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, 
jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju”). 
Zgodnie z art. 25 znowelizowanej Ustawy o zu-
żytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 
z dnia 1 stycznia 2009 roku każdy sprzedawca 
detaliczny jest zobowiązany do udzielenia infor-
macji o wysokości kosztów gospodarowania od-
padami – KGO. KGO obejmuje koszty zbierania, 
przetwarzania oraz recyklingu zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego.

Czego nie należy wyrzucać?
Opakowań po zużytym sprzęcie elektrycz-

nym i elektronicznym, mebli, drewna, opakowań 
po chemikaliach, urządzeń z bateriami. 

Gdzie możemy pozbyć się zużytego 
sprzętu?

Mieszkańcy mogą NIEODPŁATNIE przekazać 
zużyty sprzęt do wyznaczonych miejsc na tere-
nie miasta gdzie ustawione są specjalistyczne, 
oznakowane pojemniki.

Miejsca ustawienia pojemników:
Cykliczne zbiórki w ostatnią sobotę miesiąca 

(w godz. 9-14):
„Auchan” – ul. Chodźki 14, 
„Bricoman” – Al. Kraśnicka 128, 
Polska Korporacja Recyklingu 
– ul. Metalurgiczna 15C, 
„E.Leclerc” – ul. T. Zana 19, ul. Turystyczna 1, 
Ogród Botaniczny – parking od ulicy Willowej.

Stałe punkty odbioru:
PKR - ul. Metalurgiczna 13F
(pon. – sob. w godz. 7-20).

Zużyty sprzęt 
elektryczny 
i elektroniczny

EKOPORADY  ANNA MARZEC
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Wilczomlecz nadobny (Euphorbia pulcher-
rima Willd. ex Klotzsch) zwany poinsecją, lub po-
pularnie ,,gwiazdą betlejemską”, to niewątpliwie 
jedna z najpopularniejszych roślin doniczkowych 
zdobiących domy w okresie Bożego Narodzenia 
i Nowego Roku. Naturalne miejsce występowa-
nia tej rośliny to Gwatemala i Meksyk, gdzie jest 
krzewem osiągającym 3 m wysokości.

Nazwa rodzajowa Euphorbia, pochodzi od 
greckiego lekarza – Euphorbusa (żyjącego 
w I w n.e.), używającego w swojej praktyce me-
dycznej soku mlecznego z roślin wilczomlecza. 
Polska nazwa wilczomlecz związana jest z tru-
jącymi właściwościami soku mlecznego wycieka-
jącego ze zranionych części rośliny. Przymiotnik 
,,wilczy’’ ma przestrzegać przed niebezpieczeń-
stwem. Rodzaj obejmuje 2087 gatunków wystę-
pujących na wszystkich kontynentach, za wy-
jątkiem Antarktydy. Najwięcej gatunków rośnie 
w suchym klimacie stref międzyzwrotnikowych. 
W Polsce występuje około 27 taksonów, a jed-
nym z najbardziej znanych jest wilczomlecz so-
snka (Euphorbia cyparissias L.). W ogrodach, 
jako rośliny ozdobne uprawiane są np. pocho-
dzący z południowej Europy wilczomlecz mirto-
waty (Euphorbia myrsinites L.) oraz wilczomlecz 
pstry (Euphorbia epithymoides L.). Wiele gatun-
ków pochodzących głównie z Afryki uprawianych 
jest przez miłośników sukulentów. W domach, 
oprócz poinsecji, spotkać można wilczomlecz 

lśniący (Euphorbia millii Des Moul.) oraz okaza-
ły wilczomlecz kandelabrowy (Euphorbia cande-
labrum Welw.) przypominający kształtem łodyg 
kolumnowe kaktusy.

Nazwa poinsecja związana jest postacią Joela 
Robertsa Poinsetta, botanika i ambasadora 
Stanów Zjednoczonych w Meksyku, który praw-
dopodobnie już w 1826 roku wysłał pierwsze ro-
śliny do swoich szklarni w Karolinie Południowej. 
Pierwszego opisu nowego gatunku dokonał 
w 1834 roku niemiecki botanik Johann Friedrich 
Klotzsch, a nazwę gatunkową pulcherrima nadał 
Carl Ludwig Willdenow. Początkowo w Europie 
roślina ta nie wzbudziła większego zainteresowa-
nia. Pierwszy duży sukces osiągnął w roku 1918 
hodowca Paul Ecke dzięki odmianom ‘Oak Leaf’, 
‘Eckespoint Pink’ i ‘Eckespoint Red’ wyróżniają-
cymi się niższym wzrostem i większą liczbą wy-
barwionych liści przykwiatowych.

Już Aztekowie wykorzystywali poinsecję, 
zwaną w ich języku ,,Cuetlaxochitl’’, jako źródło 
czerwonego barwnika oraz środek przeciwgo-
rączkowy. Dziś znana jest w Meksyku pod nazwą 
,,Flor de Noche Buena’’, czyli Kwiat Świętej Nocy. 
Wiąże się to z legendą według której młoda, 
meksykańska dziewczyna, która była zbyt bied-
na, aby ofi arować dar narodzonemu Dzieciątku 
Jezus, zebrała przydrożne chwasty i ułożyła je 
przed ołtarzem kościoła. Nocą liście tych ro-
ślin zmieniły barwę na karmazynową stając się 

HUBERT RYDZEWSKI - Ogród Botaniczny UMCS

gwiazdami betlejemskimi. Barwa symbolizować 
ma krwawą ofi arę jaką Chrystus złożył na krzyżu.

Wilczomlecz nadobny to słabo drewniejący 
i rzadko rozgałęziony krzew. Liście wyrastające 
wzdłuż łodyg są duże, owalnospiczaste lub lance-
towate, często klapowane. Szczytowe liście przy-
kwiatowe tworzą rozetę przypominającą kwiat. 
Zależnie od odmiany przyjmują barwę szkarłat-
ną, łososiową lub białą. Rozetę, o średnicy około 
30 cm otaczają drobne, niepozorne kwiaty wła-
ściwe. Barwne liście mają za zadanie przywabiać 
owady zapylające. Przebarwianie liści inicjowane 
jest skracającym się dniem. Wszystkie części ro-
śliny zawierają sok mleczny działający drażniąco, 
szczególnie na wrażliwą skórę. Podobnie prezen-
tuje się gatunek Euphorbia cyatophora Murray, 
jednak w przypadku tej rośliny barwne są tylko 
podstawy liści przykwiatowych. 

Wybierając roślinę do dekoracji domu wybie-
rajmy taką, u której drobne kwiaty właściwe są 
jeszcze w fazie pąków. Jeśli zdecydujemy się na 
zakup to zadbajmy o zabezpieczenie poinsecji 
przed chłodem. Owińmy ją papierem, a następ-
nie nałóżmy torbę. Tak przyniesioną do domu 
roślinę nie odwijajmy od razu. Możemy zdjąć 
tylko plastikową torbę. Papier odwijamy jak ro-
ślina przyzwyczai się do wysokiej temperatury. 
Szok jaki ta ciepłolubna roślina przeżywa bę-
dąc wynoszona ze stosunkowo ciepłej kwiaciarni 
lub marketu na czasem minusowe temperatury, 
a następnie znów do ciepłego i suchego pomiesz-
czenia może być przyczyną żółknięcia i zrzucania 
dolnych liści.

Wilczomlecz nadobny preferuje miejsca na 
widnym, ale nie słonecznym parapecie. Roślina 
nie powinna być narażona na przeciągi i gwał-
towne spadki temperatury np. podczas wie-
trzenia. Oczywiście na kilka godzin można ją 
przenieść w ciemniejsze miejsce np. do dekora-
cji stołu podczas świątecznego posiłku, ale po-
tem musi wrócić na swoje widne miejsce. Przez 
cały czas utrzymujemy podłoże lekko wilgotne.
Po podlaniu, najlepiej letnią wodą, to co wycieknie 
na podstawkę należy wylać. Korzenie poinsecji 
są bardzo podatne na zagniwanie. Tak pielęgnu-
jemy roślinę aż do odpadnięcia barwnych liści. 
Wówczas musimy podjąć decyzję czy wyrzucić, 
czy też spróbować samemu uzyskać kwitnący 
okaz na kolejne święta. Jeśli wybierzemy dalszą 
uprawę to, około końca stycznia przycinamy ro-
ślinę nad 2-3 pąkiem. Nie martwmy się, że na ro-
ślinie nie zostanie ani jeden liść. Należy przenieść 
poinsecję do chłodniejszego miejsca. Optymalna 
temperatura okresu spoczynku to 12 – 15°C. 
Pomieszczenie może być ciemne. W tym czasie 
podlewamy tylko delikatnie. Pod koniec marca 
przynosimy roślinę do mieszkania. Przesadzamy 
do nieco tylko większej doniczki i umiarkowanie 
podlewamy. Po około miesiącu od przesadzenia 
wznawiamy zasilanie. Nawozimy raz w tygodniu 
albo co drugie podlewanie, ale dawką zmniej-
szoną o połowę nawozem wieloskładnikowym.
Na lato możemy roślinę wystawić na balkon 
w zacienione i osłonięte od wiatru miejsce.
Aby w grudniu mieć barwne liście przykwiatowe 
musimy już od połowy października skrócić rośli-
nie dzień do 10 godzin.
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1. Zajrzyj do talerza zdrowia!
Talerz zdrowia to alternatywa dla znanej 

wszystkim piramidy zdrowego żywienia i aktyw-
ności fizycznej. Zakłada on między innymi:

- Jedzenie warzyw i owoców w każdym posił-
ku (szczególne znaczenie mają warzywa).

- Wprowadzanie do diety strączków (np. faso-
la, ciecierzyca, groch).

- Dbanie o produkty z pełnego ziarna w co-
dziennym menu (np. płatki owsiane, pieczywo 
razowe, gruboziarniste kasze).

- Jedzenie ryb 1-2 razy w tygodniu (szczegól-
nie tłuste ryby jak łosoś).

- Dbanie o niskotłuszczowe produkty mleczne 
w diecie (szczególnie fermentowane jak jogurty 
i kefiry). 

- Ograniczenie czerwonego mięsa w diecie 
i przetworów mięsnych.

- Ograniczenie przetworzonej żywności, 
bogatej w sól, tłuszcz i cukier.

2. Suplementuj witaminę D
Najważniejsza witamina dla naszej odporno-

ści. Przy niedoborach – ryzyko infekcji drastycz-
nie rośnie, a dostarczenie jej z pożywieniem jest 
w praktyce nieosiągalne. Dlatego warto zbadać 
swój poziom witaminy D i uzupełnić ewentualne 
niedobory. Co ważne – warto wybierać witaminę 
D w formie leku, a nie suplementu, a stosowaną 
dawkę – skonsultować z lekarzem!

3. Pamiętaj o aktywności!
Regularna aktywność zmniejsza ryzyko infek-

cji górnych dróg oddechowych i przyczynia się 
do skuteczniejszej walki z bakteriami i wirusami. 
Wybierz aktywność, którą lubisz i dbaj o regular-
ność w tym zakresie. Twój układ immunologicz-
ny Ci za to podziękuje!

4. Zadbaj o sen!
Odpowiednia długość i jakość snu to podsta-

wa o której zapominamy. Zwróć uwagę na odpo-
wiednią higienę snu (np. nie korzystając z urzą-
dzeń emitujących światło niebieskie przed snem) 
i celuj w 7-9 godzin snu. 

5. Uwzględnij kiszonki i produkty fer-
mentowane w diecie!

Kwas mlekowy zawarty w kiszonkach (np. ka-
pusta kiszona, ogórki kiszone) i fermentowanych 
produktach mlecznych (np. kefir, jogurt, maślan-
ka) stwarza idealne środowisko dla bakterii jeli-
towych, kluczowych dla odporności organizmu. 
Pamiętaj więc o nich w codziennym menu!

6. A co z domowymi sposobami 
na przeziębienie?

Udowodnioną skuteczność ma czosnek 
ze swoimi właściwościami przeciwwirusowymi 
i przeciwbakteryjnymi. Działanie to zawdzięcza 
zawartej w niej alicynie. Rosół może okazać się 
dobrym rozwiązaniem na udrożnienie dróg od-
dechowych, a katechiny zawarte w herbacie – 
mogą hamować namnażanie wirusów powodu-
jących przeziębienie. Doraźnie może pomóc też 
miód, natomiast nie zapominajmy, że pomimo 
wszystko zawiera sporo kalorii. 

Pamiętaj, że fundamentem jest Twoja die-
ta i prowadzony tryb życia – to ona gwarantu-
je uzbrojenie Twojego układu odpornościowego 
w odpowiednie narzędzia do walki z przezię-
bieniem. Na uwagę zasługuje również fakt, że 
według obecnych faktów naukowych – nie ma 
wskazań do żadnej rutynowej suplementacji 
w odniesieniu do poprawy odporności.

Takim wskazaniem może być jednie niedobór 
witaminy D czy mała ilość ryb w diecie – wówczas 
należy dołączyć również suplementację omega3.  
 
Zadbaj więc o zróżnicowaną dietę, ruch 
i regenerację a żadna infekcja nie będzie Ci 
straszna!

mgr Maciej Pokarowski 
Pracownia Dietetyki Klinicznej 

Wydział Biomedyczny 
Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

dietetykprzykawie

Codzienne wybory żywieniowe mogą 
mieć fundamentalne znaczenie 

dla budowania naszej odporności. 
Jak powinna wyglądać dieta na odporność?

Poniżej znajdziesz kilka najważniejszych zasad!

Jak poprawić odporność?
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Wbrew temu co można by sądzić ruch lewostronny nie jest wymysłem ekscentrycznych Angli-
ków, którzy chcieli się nim wyróżnić od innych nacji. Poruszanie się lewą stroną drogi było powszech-
ną praktyką w całej Europie od wieków średnich – ułatwiało jeźdźcom, z reguły praworęcznym, 
w razie zagrożenia sięganie po broń. Zmianę w powszechnym obyczaju wprowadzili dopiero w XIX 
stuleciu Francuzi. W przypadku Polski ruch prawostronny obowiązywał w zaborze pruskim i rosyj-
skim, na terenach zagarniętych przez Austro-Węgry jeżdżono zaś po lewej stronie drogi. Po odzyska-
niu niepodległości zasady ruchu drogowego ujednolicono dopiero w 1922r wprowadzając obowiązek 
poruszania się prawym pasem jezdni.  

Jedną z najbardziej tajemniczych ksiąg na świecie jest tzw. manuskrypt Wojnicza. Przecho-
wywany obecnie w Uniwersytecie Yale został zakupiony w 1912r. przez polskiego księgarza Michała 
Wojnicza od jezuitów z willi Mondragone we Frascati. To oprawiona w skórę pergaminowa księga 
licząca pierwotnie 272 kart (do dziś zachowało się 120), zapisanych nieznanym nikomu pismem, 
które mimo szerokiego zainteresowania kryptologów i językoznawców do dziś nie zostało odczytane. 
Manuskrypt zawiera również wiele ilustracji, które pozwalają rozróżnić sześć części rękopisu, których 
przedmiotem jest: zielarstwo, astronomia, biologia, kosmologia, farmaceutyka, przypisy. Ich charak-
ter pozwala datować powstanie księgi nieznanego autorstwa na okres między 1450 r. a 1520 r.

Pierwszym nowożytnym mistrzem olimpijskim był Amerykanin James Connolly, który pierw-
szego dnia I nowożytnych Igrzysk Olimpijskich w Atenach w 1896r. wygrał konkurencję trójskoku. 
Natomiast pierwszym historycznym zwycięzcą starożytnych Igrzysk Olimpijski (a raczej tym, o któ-
rym zachowały się przekazy pisane) był Koroibos z Elidy, który w 776r, p.n.e. zwyciężył w biegu 
krótkim zwanym stadionem. Stadion, to dystans długości 600 stóp. Długość miary zwanej stopą była 
różna w różnych regionach Grecji, stąd i długość dystansu zwanego stadionem była zmienna. W przy-
padku obiektu w Olimpii wynosiła 192,27m.

Postać błazna wyróżniały przed wiekami nie tylko stosowny ubiór (z posiadającą ośle uszy i ob-
szytą dzwoneczkami czapką) i drewniane berło, ale również… gładkie lico. W dawnej Polsce męż-
czyźni nienoszący brody ni wąsów, oznaczających stateczność i wojskowe doświadczenie, byli z tego 
powodu przyrównywani do trefnisiów. Dotyczyło to nie tylko naszego kraju, oto w XI w. kronikarz 
opisujący pielgrzymów Owernii przybyłych do benedyktyńskiego opactwa w Cluny zauważył, iż „byli 
ogoleni na kształt błazna”. 

To, iż początek nowego roku świętujemy 1 stycznia jest rzeczą umowną. Pierwszych śladów 
tej decyzji doszukujemy się jeszcze w starożytnym Rzymie. Początkowo, w czasach republiki rok 
urzędowy rozpoczynał się w marcu, ponieważ 15 dnia tego miesiąca (idy marcowe) konsulowie obej-
mowali swój urząd na roczną kadencję. Ślad tego dawnego porządku pozostał w angielskich nazwach 
miesięcy zapożyczonych z łaciny. Stąd m.in. grudzień, który był wówczas dziesiątym miesiącem to 
December. W 153 r. p.n.e. termin ten przesunięto na 1 stycznia tak, by nowo obrani konsulowie mogli 
dotrzeć z Rzymu na początek działań wojennych w odległej Hiszpanii. Po upadku cesarstwa w zależ-
ności od regionu rozpoczynano nowy rok w różnych terminach. Ponowne ujednolicenie tej daty jako 
1 stycznia przyniosła reforma kalendarza przeprowadzona w 1570 r. przez papieża Grzegorza XIII, 
choć np. Anglia aż do 1752 r. świętowała początek roku 25 marca w święto Zwiastowania Pańskiego.

RZECZY
POMIESZANIE
Czasem ważnych, czasem błahych, czasem intrygujących,

ale zawsze prawdziwych…

ADAM PRZYSTUPA
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Po prostu
lubię ludzi

WYWIAD

Pani Kasiu, w dzieciństwie była pani 
grzeczną dziewczynką?

Kiedy mieszkałam z rodzicami musiałam być 
grzeczna, bo tak byłam w domu wychowana 
i nie było innej opcji. Natomiast zawód, 
który sobie wybrałam niestety nie 
wymaga od nas bycia grzecz-
nym. Wprost przeciwnie, ra-
czej buntu, wychodzenia ze 
strefy komfortu. Gdy po-
szłam na studia zaczęłam 
się tego uczyć, ale general-
nie jestem grzeczną osobą. 
Buntuję się w momentach, 
które naprawdę przekra-
czają moje granice i wtedy 
jestem niegrzeczną dziewczyn-
ką. Tak naprawdę nienawidzę tego 
słowa, bo dla każdego oznacza to coś 
zupełnie innego. Czasami bycie grzecznym pole-
ga na dostosowaniu się do otocznia na zasadzie 
„masz być cicho, nie robić zamieszania, za dużo 
nie mówić, za dużo nie krzyczeć, być raczej nie-
widzialnym.” Jeśli myślimy w tych kategoriach, to 
nigdy nie byłam grzeczna. Zawsze było ze mną 
wesoło, głośno. I tak mam do dzisiaj. Spokojna 
tak naprawdę jestem tylko w domu. 

Mając siedem lat spotkała pani na swojej 
drodze Andrzeja Maleszkę poszukującego 
małych aktorów do Teatru Młodego Widza. 

Postrzegania dzieci przez Andrzeja Maleszkę 
jest odmienne od tradycyjnego. Nie szukał 
grzecznych. Raczej robił wszystko, by uwol-
nić z dzieci to, co jest prawdziwe. Trochę taki 
Korczak naszych czasów. Patrzył przede wszyst-
kim na temperament. Obserwował ,co się dzieje, 
gdy w klasie nie ma nauczyciela. To był począ-
tek 1980 r. Wszyscy byliśmy jak od linijki. Teraz 
dzieci są inne.  

Reżyser przyszedł do szkoły?
Wtedy nie było jeszcze czegoś takiego jak ca-

stingi. Miał taką metodę, że raz na pół roku cho-
dził po szkołach i wyszukiwał co bardziej żywe 

dzieci. W ten sposób mnie wyłuskał. Po prostu 
zauważył mój temperament i potencjał. Musiał 
zaufać temu co zobaczył przez pięć minut i to się 
okazało być całkiem strawne.

Teatr zadziałał na wyobraźnię?
Ależ oczywiście. W tamtych 
czasach niewiele się działo, 

poza harcerstwem, z które-
go mnie wyrzucono, bo za 
dużo miałam temperamen-
tu. Tutaj pojawiła się prze-
strzeń do świetnej zabawy. 
Teatr Andrzeja Maleszki 
nie był pracą. Od początku 

do końca to było zabawą. 
Często mówię dzieciom, które 

chcą się bawić w film, w teatr, 
by sobie pooglądały biografie tych 

hollywoodzkich gwiazd, które zaczyna-
ły jako dzieci.  To jest po prostu wyzysk, a my się 
świetnie bawiliśmy. Mobilizacja była na planie. 
Wtedy trzeba było go słuchać, wtedy padały sło-
wa „Kaśka skup się!”, ale nadal to było przekazy-
wane w takiej formie, by nie zabić naszego tem-
peramentu jakimiś nakazami. Do dzisiaj mam 
przyjaciół w poznańskiej telewizji, gdzie zaczyna-
łam. Pamiętają mnie jeszcze z tamtych czasów, 
bo taka byłam ruchliwa. Bardzo nie lubili dzieci 
Maleszki, bo poza nim i panią, która się nami 
opiekowała nie wolno nam było zwracać uwagi. 
Robiliśmy w studiu telewizyjnym duże zamiesza-
nie, byliśmy wszędzie. Kiedy były ważne nagra-
nia zamykano nas w takiej dużej sali i pilnowano 
byśmy jednak nie wypełzli. Więc naprawdę byli-
śmy jak szarańcza. Dziś, kiedy pokazuje te filmy 
mojej córce, mówię „To był jedyny moment, kie-
dy mamusia mogła powiedzieć „nie”, bo w domu 
nie było wolno.” Spotkania z Maleszką były dla 
nas wszystkich taką terapią, bo mogliśmy przy 
nim wiele, oczywiście nie przekraczając norm 
dobrego wychowania, Świetnie się bawiliśmy 
i przy okazji zarabialiśmy jakieś tam pieniądze, 
które szły na nasze wyjazdy, obozy. O Maleszce 

O drodze do zawodu aktora, zawodowych przyjaźniach i zachwycie 
Lublinem rozmawiamy z aktorką Katarzyną Bujakiewicz.

ADAM PRZYSTUPA
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napisałam po latach pracę magisterską. Jego 
metody pracy z dziećmi przekładają się potem 
na ekran. Dzieci są bardzo naturalne, prawdziwie 
grają, nie wypowiadają sztucznie tekstu, jak nie-
stety często zdarza się na planach seriali.

W liceum teatr poszedł w odstawkę?
Absolutnie, nie. Natychmiast do swojego te-

atru zaprosił mnie nasz polonista, wspaniały 
człowiek, który podobnie postrzegał sztukę jak 
Andrzej Maleszka. Wygrywaliśmy wszystkie mię-
dzyszkolne konkursy teatralne. To była zdolna 
grupa, którą on sam skomponował. Wpadłam 
więc znowu w teatr, w świetne towarzystwo, 
a potem z tego teatru przeskoczyłam do szkoły 
teatralnej. A więc w zasadzie od 1980 roku pra-
cuję bez przerwy w zawodzie.

Egzamin do szkoły aktorskiej we wspo-
mnieniach aktorów często zajmuje szcze-
gólne miejsce…

Próbowałam się do tego egzaminu jak naj-
lepiej przygotować. Poszłam do ówczesnego 
dyrektora Teatru Nowego, którego poznałam 
przez Andrzeja Maleszkę. Chciałam, żeby w jakiś 
sposób mnie do tego przysposobił, ale usłysza-
łam, że szkoda mojego czasu, bo jeżeli mam to 
coś, to profesorowie to zauważą, a im bardziej 
będę naturalna tym lepiej. W związku z tym po-
szłam na żywioł, ale oczywiście miałam przygo-
towanych, wyuczonych na pamięć kilka tekstów. 
Wiadomo, że byłam wtedy bardzo zestresowana, 
bo o jedno miejsce rywalizowało tam 20 osób. 
ale miałam plan B – jeśli się nie powiedzie, pój-
dę na filologię romańską lub AWF. Podeszłam do 
tego jako do przygody, tak jak nauczył mnie tego 
Maleszka. Na egzaminie jedne rzeczy wykona-
łam lepiej, inne gorzej, ale wszystkie z tak dużą 
radością, że komisja, w której zasiadła m.in. pan 
Jerzy Schejbal zapytała, czy miałam szczęśli-
we dzieciństwo. Odpowiedziałam, że oczywiście 
i szczęśliwie dostałam się na studia. Moja przy-
jaciółka zapamiętała z egzaminu, że sprawiałam 
wrażenie bardzo pewnej siebie. Nigdy siebie tak 
nie odbierałam, ale może dobra mina do złej gry 
była tutaj potrzebna.

Szkoła aktorska była czymś zupełnie 
nowym?

Byłam rozczarowana tą szkołą. Wydawało mi 
się, że będzie to coś w stylu zajęć z Maleszką, 
a to zupełnie nie było to. Bardzo miło wspomi-
nam paru profesorów, ale uważam, że kilku zro-
biło nam krzywdę. W szkole teatralnej zamiast 

wzmacniać nasze siły starano się nas nastraszyć.  
Niektórzy twierdzą, że to jest przygotowanie do 
zawodu, który jest okrutny, bo niewielu z nas ma 
potem szansę w nim pracować. W każdej szko-
le aktorskiej, nie tylko mojej, można było usły-
szeć, że „jest dużo zawodów na A i nie musisz 
być aktorem”. To metoda, która sprowadza cię 
do parteru, powoduje wycofanie. Pamiętam, że 
w zasadzie nie usłyszałam w szkole teatralnej 
dobrego słowa na swój temat i tak naprawdę 
dopiero na trzecim roku, kiedy przyszedł objąć 
nasz rok Eugeniusz Korin. ktoś mi potem doniósł, 
że w zasadzie ja z tej grupy najfajniej sobie ra-
dziłam. Wielokrotnie próbowali mnie wyrzucić ze 
studiów, ale im się nie udało, ponieważ już na 
pierwszym roku pobiegłam na casting do teatru 
i grałam u Jerzego Jarockiego i Feliksa Falka. 
Ciężko było wyrzucić studentkę, która jedno-
cześnie gra w teatrze u Jarockiego, bo co ludzie 
powiedzą.  Po trzecim roku stwierdziłam jed-
nak,  że chcę już iść do teatru, bo szkoła teatral-
na mnie nie pasjonuje i szkoda mi na to czasu. 
Poszłam do Korina i dyplom robiłam już w Teatrze 
Nowym w Poznaniu i w Teatrze Współczesnym 
w Szczecinie. 

Szczecin to spotkanie z panią Anną 
Augustynowicz, bardzo ważną dla pani 
osobą…

Bardzo. Uważam, że Anna Augustynowicz 
nauczyła mnie aktorstwa. Z całym szacunkiem 
do wspaniałych profesorów, których też mia-
łam w szkole teatralnej, ale tak naprawdę ona 
mi wytłumaczyła o co w tym zawodzie chodzi. 
Oczywiście nie twierdzę, że dziś wszystko już 
wiem, bo człowiek nadal codziennie się uczy 
mierząc się z nowymi tekstami, ale to ona takie 
dziewczę jak ja wzięła pod skrzydła i z dużą cier-
pliwością, krok po kroku, uczyła zawodu. Dała mi 
szansę pracy ze wspaniałymi, niezakompleksio-
nymi aktorami, którzy byli dla mnie wsparciem 
i też mi pomagali, nie zabijając tego mojego 
temperamentu, tylko go wykorzystując do kolej-
nych realizacji teatralnych. U niej zagrałam moje 
najważniejsze role. Dała mi szansę zagrania 
Goplany w „Balladynie” w zastępstwie za wspa-
niałą aktorkę Anię Januszewską. Zagrałam Julię 
w „Romeo i Julii”. Naprawdę świetne spektakle, 
kawał mojego teatralnego życia.  

Siłą rzeczy obok teatru pojawiły się film 
i telewizja. I znów miała pani szansę spo-
tkać się z Andrzejem Maleszką.

Andrzej Maleszka już na etapie studiów wziął 
mnie do epizodu, żeby zobaczyć, co tam u mnie. 
Nie był to najlepszy powrót, bo po roku szko-
ły teatralnej był przerażony tym, co oni ze mną 
zrobili. To było dokładnie to o czym mówię. 
Zabicie tego co w sobie miałam. Nagle się zro-
biłam sztuczna, więc musiał włożyć dużo pracy, 
żeby coś z tego epizodu było. W sumie na etapie 
szkoły teatralnej zagrałam u niego dwa epizody. 
On nie bardzo lubi wracać do tych swoich do-
rosłych dzieci i ja to szanuję. Potem jeździ-
łam grzecznie, cierpliwie, co poniedziałek ze 
Szczecina do Warszawy na castingi. Pierwszym 
dużym filmem, w którym zagrałam, było „Kochaj 
i rób co chcesz”. Po tym filmie długo, długo nikt 
mnie nie zatrudniał, bo wszyscy myśleli, że je-
stem, jak moja bohaterka, prawdziwą gwiazdą 
disco polo. Dziś uważam, że to był komplement, 
ale wtedy było to dla mnie trudne. Całe szczę-
ście, że miałam teatr, który dawał mi szansę roz-
woju i przede wszystkim pracy.

Patrząc na kreowane przez panią posta-
cie w takich filmach jak „Kochaj i rób co 
chcesz” czy „Inferno” zastanawiam się, czy 
aktor musi się zaprzyjaźnić ze swoją rolą?

Każdy aktor postępuje inaczej, ale ja muszę-
pokochać moją bohaterkę, bardzo się z nią za-
przyjaźnić i stać się na ten moment tą postacią. 
To nie znaczy, że potem jestem cały czas w tej 
postaci, natomiast na tę chwilę jestem po pro-
stu w niej zakochana i absolutnie wierzę w to co 
ona robi. Kochałam więc na planie muzykę disco 
polo. Po prostu bardzo się w nią wgryzałam. Tak 
samo było w „Inferno”. To był potwornie trudny 
film Maćka Pieprzycy. Moją postać zbudowałam 
sobie razem z reżyserem obserwując m.in. takie 
specyficzne towarzystwo szczecińskich dziew-
czyn, co jeździły żółtymi Renault Megan, które 
otrzymywały od swoich sponsorów. Również z tą 
dosyć niefajną dziewczyną z marzeniami też mu-
siałam się zaprzyjaźnić. 

Sympatię szerokiej publiczności zdobyła 
pani w serialu „Na dobre i na złe”  kreując 
zgoła inną, ciepłą postać.

Wszyscy myślą, że to było najbliższe moje-
mu charakterowi. To była bardzo spokojna pie-
lęgniarka, taka ciepła, miła, bardzo naiwna, pod 
butem cioci.  Wtedy bardzo korzystałam z ży-
cia, jeździłam dużo na imprezy i pamiętam, że 
na jakiejś dyskotece,  o czwartej rano, kiedy 
szalałam, tańczyłam zauważyłam, że ktoś się FO
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mi przygląda. Podszedł do mnie jakiś człowiek 
i zapytał „Przepraszam, czy siostra Marta?”. 
Odpowiedziałam „Nie, Kasia, ale tak, gram tę 
postać.” A on mówi „Jezu, bo ja myślałem, że 
ona jest taka spokojna”. Stworzyłam więc taką 
miłą, ciepłą, naiwną postać, którą faktycznie po-
kochały miliony. Byliśmy wtedy co najmniej jak 
gwiazdy rocka. Ciężko było przejść ulicą i nie być 
zaczepionym. To faktycznie był wtedy ukochany 
serial wszystkich. Nawet tych, którzy nie chcieli 
oglądać seriali a musieli, bo babcia w niedzielę 
o 16.00 włączała do obiadu i nie było szansy by 
tego nie oglądać. 

Na planie tego serialu grała pani z Darią 
Trafankowską…

Przyjaźniłyśmy się jako dwie poznanianki. Jak 
w filmie przygarnęła mnie tak faktycznie na zasa-
dzie cioci i dobrej przyjaciółki, bo w sumie różni-
ca wieku między nami była nieduża.  Pamiętam, 
że kończąc plan ‘Na dobre i na złe” często jecha-
łam do niej do domu i tam czekałam na pociąg, 
bo ona mieszkała bardzo blisko dworca. Tam 
przeprowadziłyśmy godziny rozmów, takich eg-
zystencjalnych.  Do Dusi można było zadzwonić 
o każdej porze dnia i nocy w jakiejś ważnej spra-
wie i ona zawsze pomogła, zawsze coś doradziła. 
Była po prostu bardzo kochaną osobą

To jedna z takich aktorskich przyjaźni?
Dla mnie to była bardzo ważna przyjaźń. 

Kiedy tylko byłam w Warszawie, dużo czasu spę-
dzałyśmy razem. Kontakt miałyśmy ze sobą do 
końca. Wiele słów, które usłyszałam od Dusi, 
gdy była już chora mam w głowie do dzisiaj. 
Wiele we mnie zmieniły. Obie cały czas się od-
chudzałyśmy, miałyśmy na to różne koncepcje 
i pamiętam jak kiedyś Dusia stojąc w garderobie 
powiedziała do mnie „Zobacz Kaśka, całe życie 
się odchudzamy, a teraz kiedy nie chcę jestem 
chuda” i dodała „Przestań to robić, odpuść so-
bie i nie odchudzaj się”. To przemówiło mi trochę 
do rozumu, pomogło w akceptacji tego, że nie 
będę chudą aktorką. Miałam dwadzieścia parę 
lat i wtedy wszystkie musiałyśmy wyglądać jak 
modelka Twiggi, aby dobrze to wyglądało w tele-
wizji. Tak naprawdę, nigdy nie byłam gruba tylko 
niestety telewizja dodaje i często ludzie mówili 
mi „Pani taka drobna na żywo, a w telewizji…” 
i wtedy miałam popsuty dzień. Teraz się z tego 
śmieję, a wtedy jako młoda aktorka bardzo 
to przeżywałam. Kilku castingów nie wygrałam 
przez to, że nie miałam rozmiaru 34. 

Druga wielka przyjaźń to Anna 
Przybylska…

To smutne, bo obie odeszły przez ten sam ro-
dzaj nowotworu. Nie wiem, dlaczego dotyka to 
tak empatyczne osoby.  Najbardziej intensyw-
ny okres przyjaźni z Anią to był czas spędzony 
w Poznaniu, kiedy w zasadzie mieszkałyśmy 
razem. Śmieję się, że byłam wtedy trochę ta-
kim zastępczym mężem, bo Jarek ciągle prze-
bywał na zgrupowaniach, meczach czy obozach. 
Razem, jeszcze z mamą Ani i jej nianią prowa-
dziłyśmy dom, więc w zasadzie spędzałam u niej 
całe dnie. Do domu wracałam dopiero na wieczór, 
kiedy Ania położyła dzieci spać. Byłyśmy bardzo, 
bardzo ze sobą związane. Zapraszam do kin na 
film „Ania”, w którym można zobaczyć jaka była 
naprawdę dla najbliższych.

Podobno Ania Przybylska nauczyła Panią 
dystansu do zawodu?

To prawda, ona miała to tak fajnie poukła-
dane. Miałyśmy inne doświadczenia i w takim 
pozytywnym sensie jedna zazdrościła drugiej. 
Ania przychodziła do mnie na spektakl do te-
atru i mówiła „Jak ja bym tak chciała kiedyś…” 
Jej brakowało tego teatru, a mi brakowało fil-
mów, w których ona akurat zagrała. Niby zawsze 
miałam ten dystans do zawodu, bo go uprawiam 
od siódmego roku życia, tylko ona mi pokaza-
ła, że to co czułam jest w porządku. Mówiłam 
do Anki „Dostałam propozycję, jedziemy?”, a ona 
na to „Mam to gdzieś, chcę zostać z dzieciaka-
mi”. Zrozumiałam, że jeśli Ania nie chce jechać 
na casting, to ja też nie muszę. Wspierała, kiedy 
nie miałam pewności czy słuchać intuicji. Odtąd 
jechałam na casting, dopiero gdy pojawiło się 
coś naprawdę fajnego, gdy serce zabiło mocniej.  
Anka robiła dokładnie to samo. Śmieję się, że tak 
było ze „Starą baśnią”. Powiedziałam sobie, że nie 
jadę i zjawiłam się na castingu dopiero po telefo-
nie mojego agenta, który powiedział: „Kasia mu-
sisz przyjechać, bo sam Hoffman o ciebie prosi”. 
Pojechałam do Warszawy. Byłam wtedy jeszcze 
w jakiś burzliwych rozstaniach, więc taka zapła-
kana, bez makijażu, ot tak po prostu, w dodat-
ku zła na reżysera, przekonana, że to wszystko 
bez sensu, stanęłam przed Jerzym Hoffmanem 
i usłyszałam: „No, nareszcie! Ile mam czekać?! 
Tak i to jest to! I to jest Mila, dziękuję bardzo. Do 
widzenia.” I to był cały casting. W zasadzie nie 
musiałam nic zrobić, bo on wiedział co umiem, 
w czym grałam. Szukał słowiańskiej urody. 
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Wracając do Ani, dzieliłam z nią takie właśnie in-
tuicyjne podejście do zawodu. Jak nam napraw-
dę już w jakimś momencie serce zabiło, to wte-
dy jechałyśmy do Warszawy. Łączyło nas też to, 
że nigdy nie chciałyśmy mieszkać w Warszawie. 
Teraz inaczej do tego podchodzę, ale wtedy to 
był taki bunt. Ta centralizacja nas wkurzała. 
Pretensje o to, że aktor nie mieszka w Warszawie 
były wielkie. Mówiono, że nic nie osiągnę, jeśli 
będę mieszkać w Poznaniu czy w Szczecinie. To 
nie było łatwe, póki nie poznałam Ani. 

Koniec końców na mapie pani życia zna-
lazł się Lublin…

Ze względów zawodowych jest to, od cza-
su studiów, największy luksus jaki mnie spo-
tyka. Śmieję się, że to tak, jakbym mieszkała 
w Konstancinie, tylko ludzie są milsi. Ze wzglę-
dów zawodowych jest to cudowne, bo akurat 
się wprowadziłam i kilka miesięcy po tym jak 
się przeprowadziliśmy otworzono nową trasę do 
Warszawy, więc nawet jazda na jakiś casting czy 
na spotkanie jest przyjemnością a nie z katorgą. 
Nie mówiąc już o samym Lublinie, który jest cu-
downy i faktycznie ludzie są jacyś inni, fajniejsi.

Ta różnica jest aż tak dostrzegalna?
To różnica w mentalności. Mam takie wraże-

nie, że w latach osiemdziesiątych i w dziewięć-
dziesiątych w Poznaniu, ale i w całej Polsce moż-
na było odczuć właśnie takie sąsiedzkie wsparcie. 

Ludzie siebie wspierali w tych trudnych czasach. 
Potem zrobiło się coś takiego – i dotyczy to nie 
tylko Poznania, ale też innych miejsc, a zwłaszcza 
Warszawy - że każdy żyje osobno. Nie odczuwasz 
ludzkiego wsparcia, choćby w prostej sytuacji, 
gdy od sąsiadów pożyczasz przysłowiowy cukier. 
Kiedy przyjechaliśmy do Lublina właśnie zaczął 
się lockdown. Znałam tu wtedy ledwie garstkę 
ludzi, ale wszyscy mi pomagali, przyjmowali do 
domu, karmili, opiekowali się nami, wyszukiwali 
mieszkania do wynajęcia. Do dziś zapraszają na 
grilla, na kawę, ciastka. Mam na osiedlu kole-
żanki, mamy koleżanek mojej córki, które, kiedy 
jadę do Warszawy pomagają w opiece nad dziec-
kiem.  Córka biega po osiedlu i jest bezpiecz-
na, bo wszyscy sąsiedzi znają z imienia i w razie 
czego zainterweniują, gdyby coś złego się działo. 
To jest coś niesamowitego. Zyskaliśmy też wiele 
godzin życia, bo nie stoimy w korkach. Dojazd 
na zajęcia dodatkowe dla dziecka to jest 5-10 
minut, mój mąż ma 5 minut do pracy. Lublin, jak 
czasem mówię, to takie piętnastominutowe mia-
sto, gdzie da się po prostu normalnie żyć wśród 
wspaniałych ludzi.

To zauroczenie Lublinem skłoniło panią, 
by dzielić się nim z innymi...

Po pół roku mieszkania w Lublinie stwier-
dziłam, że o tym, co tu się dzieje trzeba opo-
wiedzieć. Pomysł programu „Bujaj się z Kaśką” 
zakwitł we mnie wcześniej, tylko nie bardzo wie-
działam, jak to zrealizować, bo chciałam zrobić 
coś innego niż tradycyjny przewodnik. Przy oka-
zji akcji wsparcia dla Nineczki poznałam niemal 
cały Lublin, ale też wspaniałych ludzi, którzy kie-
dy rzuciłam hasło powiedzieli „jesteśmy do two-
jej dyspozycji cokolwiek wymyślisz”. Projekt miał 
być ukończony już w zeszłym orku, ale pojawiło 
się sporo przeszkód: pandemia, kwarantanna, 
wybuch wojny. Niestety nie mamy zrealizowanej 
całej części przy granicy, ale wierzę w to, że je-
żeli to się spodoba to ruszymy dalej. Chciałam 
pokazać co tu się dzieje, jak piękny jest Lublin, 
jak się zmienił, bo cały czas w świadomości mie-
szańców innych części Polski Lublin to miasto na 
końcu świata, gdzie nic nie ma. Gdy moi zna-
jomi przyjeżdżają nas odwiedzić, wyjeżdżają 
z zachwytem. Ale też czasami znajomi, których 
poznałam w Lublinie mówią mi: „40 lat miesz-
kamy w Lublinie a nie wiedzieliśmy, że istnieją 
takie miejsca”. Wierzę, że tym projektem zain-
teresuje się jakaś fajna telewizja i można będzie 
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to pokazać całej Polsce, Jeśli nie, jest teraz in-
ternet. Wierzę w to, że dokończymy ten program 
i każdy następny odcinek będzie coraz lepszy. 
Tym bardziej, że to nie jest projekt realizowa-
ny na wzór czegoś, tylko od początku do końca 
mój pomysł, moje prowadzenie i wsparcie ludzi 
z Lublina, którzy mi pomagają.

Jeżeli mówimy o wsparciu, to przede 
wszystkim udziela go pani innym. W Lublinie 
to akcja pomocy Ninie Słupskiej, ale wiem, 
że już w Poznaniu wspierała pani m.in. 
dawców szpiku.

To prawda, nadal jestem w Drużynie Szpiku. 
Tak naprawdę to Drużyna Szpiku nauczyła mnie 
jak mądrze pomagać, bo trzeba wiedzieć jak to 
robić. Zawsze pomagam tu i teraz, tak jak wte-
dy, gdy stanął na mojej drodze Tomek Słupski 
i Nineczka. Napisali, że są z Lublina i skoro je-
stem w Lublinie to może pomogę. Stwierdziłam, 
że trzeba się spotkać i zastanowić, co razem mo-
żemy zrobić w tym trudnym czasie, jak zbierać 
niezbędne do terapii Niny pieniądze w czasie loc-
kdownu. Przez to, że stanęłam obok tej rodzi-
ny dałam świadectwo, że ona jest, że faktycznie 
potrzebuje pomocy. Kiedy mądrze, z sercem, 
personalnie pokazujemy ludziom, że jest taka 
potrzebująca dziewczynka to działa bardziej niż 
cokolwiek innego, zwłaszcza w czasie, gdy ludzi 
dotyka znieczulica związana z social mediami. 
Wszyscy teraz widzimy, że mimo chwil zwątpie-
nia, bo trwało to bardzo wiele miesięcy, było war-
to. Wiele miesięcy intensywnej pracy, zwłaszcza 
rodziny Nineczki, ale też wolontariatu. Warto,
bo Nineczka w tej chwili chodzi i poszła do przed-
szkola, podczas gdy rok temu jeszcze nie było 
o tym mowy i walczyliśmy o jej oddech. Więc je-
żeli to się robi naprawdę z głową i takim prawdzi-
wym wsparciem to są efekty. Nie jestem w stanie 
zaangażować się w każdą akcję, mam swoją ro-
dzinę, pracę więc nie mogę wszystkim poświecić 
tyle czasu, ile bym chciała. Przepraszam. Tego 
wszystkiego nauczyła mnie Drużyna Szpiku. Oni 
mi powiedzieli: jeżeli w Polsce jest tylu potrze-
bujących, skupmy się na tym co mamy dookoła, 
na sąsiadce, która siedzi sama w domu i nie ma 
kto jej zrobić zakupów. Oduczmy się znieczulicy, 
pochylmy się nad historią tego człowieka i zo-
baczmy, czy nie potrzebuje pomocy. Wrócę jesz-
cze do Nineczki. W tym samym czasie rodzice 
próbowali zebrać pieniążki w Warszawie pełnej 
znanych bogatych ludzi i było im bardzo trudno. 

Tymczasem tu w Lublinie, też pozamykanym loc-
kdownowo zbieraliśmy po prostu grosz do gro-
sza. Powtarzam więc, że jest tu w ludziach siła 
i taka wschodnia gościnność. Sam nie mam wie-
le, ale podzielę się tym co mam. To jest wspania-
łe, naprawdę. 

Pani Kasiu, mam wrażenie, że ma pani 
generalnie optymistyczne spojrzenie na 
ludzi…

Tak, bardzo lubię ludzi, lubię z nimi przebywać 
i nie zakładam z góry niczego złego. Wiadomo, 
że są różni i różnie się zachowują czasem spoty-
kają nas przykrości, ale myślę, że nikt z gruntu 
nie jest zły. 

Dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję.

Katarzyna Bujakiewicz
Urodzona w Poznaniu aktorka, lublinianka 

z wyboru. Absolwentka Wydziału Aktorskiego 
PWST w Krakowie - Filia we Wrocławiu (1995r.)  
Na scenie występuję od 7 roku życia, kiedy za-
debiutowała u Andrzeja Maleszki w Teatrze 
Młodego Widza. Aktorka Teatru Współczesnego 
w Szczecinie, oraz Teatru Polskiego w Poznaniu. 
Popularność przyniosły jej role  fi lmowe (m.in. 
„Kochaj i rób co chcesz”, „Inferno”, „Warszawa”, 
„Stara baśń – kiedy słońce było bogiem”, „Listy 
do M.”) oraz serialowe (m.in. „Sława i chwała”, 
„Na dobre i na złe”, „Magda M.”). Laureatka na-
grody za rolę drugoplanową w fi lmie „Kochaj 
i rób co chcesz” na Przeglądzie Filmowym 
„Prowincjonalia” (1999). W 2004 roku zdobyła 
nagrodę aktorską za rolę Myszki w „Portugalii” 
Zoltana Egressyego na IV Festiwalu Dramaturgii 
Współczesnej „Rzeczywistość przedstawiona” 
w Zabrzu.

W poniedziałek 24 października 2022r.
po długiej walce z chorobą nowotworową odszedł 
Tomasz Wójtowicz, jeden z najlepszych siatkarzy 
świata w historii tej dyscypliny sportu. Urodzony 
w Lublinie, mistrz olimpijski (1976), mistrz 
świata (1972), zdobywca 2 miejsca w Pucharze 
Świata (1973), czterokrotny srebrny medalista 
mistrzostw Europy (1975, 1977, 1979, 1983), 
srebrny (1972) i brązowy (1973) medalista mi-
strzostw Europy juniorów, zdobywca Klubowego 
Pucharu Europy z drużyną Santalu Parma w 1983 
roku. 

Latem 2019 r. gościliśmy mistrza na łamach 
EKOgadki. Obszerny wywiad, który ukazał się 
pod wiele mówiącym tytułem „Siatkówka była 
mi pisana…” był pokłosiem kilku niezwykłych 
spotkań w domu i ogrodzie pani Anny i pana 
Tomasza. Długich rozmów, w których odnalazłem 
bardzo otwartego, ciepłego i skromnego człowie-
ka. Kiedy zauważyłem, że oprócz medali zyskał 
miano jednego z najlepszych siatkarzy w histo-
rii, z właściwym sobie dystansem odpowiedział: 
„Tak mówią. Samemu ciężko jest siebie ocenić, 
ale pewnie zły nie byłem, skoro tak twierdzą. Do 
tej pory, byli zawodnicy a dziś trenerzy, przeciw-
ko którym grałem, wspominają np. że nie mogli 
przejść atakiem przez mój blok.  To miłe, zwłasz-
cza w przypadku Rosjan, którzy zawsze mają 
szacunek do mocnych przeciwników.  Zwłaszcza 
tych, którzy potrafi li ich pokonać.”

Nie mogłem oglądać słynnego fi nału olim-
pijskiego z Montrealu. Transmisje z meczów 
Polaków na igrzyskach przykuwały naszych ro-
daków do telewizorów nocami. Dwulatkowie 
wtedy śnią. Gdy podrosłem widziałem ten mecz 
wiele razy. Ostatnio, kilka dni po odejściu pana 
Tomasza. Zarwałem pół nocy po raz kolejny po-
dziwiające jego grę w tym spotkaniu. Jego de-
cydujące o wygranej ataki w końcówce piątego 
seta. W takich chwilach często wciąga nas gra 
skojarzeń, więc przypomniałem sobie, jak wtedy 
w czerwcowe południe, dane mi było za przyzwo-
leniem mistrza wziąć w dłonie złoty olimpijski 
medal. Kto wie, może jedyny raz w życiu. Pan 
Tomasz obserwował to z lekkim rozbawieniem, 
ale i wyrozumiałością. 

Cenił te medale, znał swoją i ich wartość, 
ale mówił o tym z wielką pokorą: „Zawsze pod-
kreślam, że po tylu latach ciężkiej pracy, mamy 
przynajmniej medale. Są sportowcy, którzy pra-
cowali równie ciężko, ale nie osiągali takich suk-
cesów. My jesteśmy szczęśliwi, bo nagrodzono 
nas medalami. Oczywiście, nie każdy będzie mi-
strzem świata czy olimpijskim, nie każdy trafi  
do reprezentacji, ale sport to szkoła charakteru 
i piękna przygoda.”

Żegnamy wielkiego sportowca, wspaniałego 
człowieka, niezapomnianego rozmówcę, ale też 
czytelnika EKOgadki. 

Za wszystko dziękujemy.

TOMASZ
WÓJTOWICZ

WSPOMNIENIE



EK
O

G
A
D

K
A
 N

R
 2

1 
- 

Z
IM

A
 2

02
2 EK

O
G

A
D

K
A
 N

R
 21 - Z

IM
A
 2022

4544

Nadchodzą Święta. Czas oczekiwania, radości, 
czas dla najbliższych. Składamy życzenia i dzie-
limy się opłatkiem z członkami rodziny - tymi 
ludzkimi i tymi zwierzęcymi. To czas kiedy czeka-
my aż zwierzęta odezwą się do nas ludzkim gło-
sem, powiedzą cokolwiek. Ale czy tak naprawdę 
nie mówią do nas na co dzień? Przecież każdego 
dnia komunikują nam swoje potrzeby, okazują 
radość, wdzięczność i miłość. Dają nam znać gdy 
cos im dolega i potrzebują naszej pomocy. I choć 
nie jest to ludzki głos, to jednak z całą pewnością 
mówią. A ta mowa ciała wyraża czasem więcej 
niż tysiąc słów. Wystarczy chcieć ją zrozumieć, 
nauczyć się ich języka tak jak uczymy się wielu 
języków obcych. 

Zwierzęta komunikują się za pomocą rożne-
go rodzaju sygnałów - dźwiękowych, wizualnych, 
chemicznych, a nawet elektrycznych. Komunikują 
się zarówno z przedstawicielami swojego gatun-
ku, jak również innych gatunków zwierząt (ko-
munikacja międzygatunkowa). Niektóre rodzaje 
komunikacji używanej przez zwierzęta towarzy-
szące są poza naszym zasięgiem. Tak jest z ko-
munikacją chemiczną, zapachową. Nie jesteśmy 
w stanie odczytać nawet odrobiny informacji ze 
śladu zapachowego pozostawionego przez psa 
czy kota. Nasz zmysł węchu nie dorównuje psim 
i kocim nosom. Na szczęście lepiej nam idzie 
z odczytywaniem sygnałów wizualnych i dźwię-
kowych wysyłanych przez naszych czworonoż-
nych przyjaciół. Jakie to sygnały? 

Skupię się na kotach. Zacznijmy od wokali-
zacji. Termin ten obejmuje wszystkie dźwięki 
wydawane przez przedstawicieli danego gatun-
ku. Wszystkie one niosą ze sobą informację na 
temat stanu emocjonalnego zwierzęcia. Koty po-
siadają niezwykle szeroki repertuar wydawanych 
dźwięków - miauczenie, gruchanie, mruczenie, 
syczenie, wycie a nawet szczekanie. Głównym 
odgłosem zarezerwowanym dla człowieka jest 
miauczenie. Koty miauczą gdy czegoś od nas 
chcą. Chcą jeść, chcą pieszczot, chcą żeby 

otworzyć im drzwi (choć tego tak do końca same 
nie są pewne). Miauczenie ma swoje korzenie 
w najwcześniejszym etapie życia kociąt, kiedy to 
głośno wołają do mamy, ze są głodne lub jest 
im zimno. Na pewnym etapie dorastania kociąt 
matka odstawia je od sutków, kocięta zmienia-
ją dietę. Głośne miauczenie już nie przywołuje 
ich mamy. Ale wtedy pojawiamy się my, ludzie, 
gotowi zająć jej miejsce i lecieć na każde kocie 
zawołanie. 

A co z komunikacją wizualną? Kocia mowa cia-
ła potrafi być bardzo subtelna i nierzadko słabo 
zauważalna dla opiekunów. Ale jest. I przekazuje 
nam bardzo dużo informacji, wiec warto przyj-
rzeć się jej uważnie. Każda część kociego ciała 
razem i osobno pokazują towarzyszące zwierzę-
ciu emocje. Pozycja uszu, wygięcie grzbietu, ru-
chy i położenie ogona, wielkość źrenic - wszystko 
to w połączeniu z tym co akurat dzieje się wokół 
kota, jest w stanie powiedzieć nam czy coś go 
właśnie zdenerwowało, zaniepokoiło, ucieszyło 
czy zezłościło. Również każda zmiana w codzien-
nym zachowaniu kota mówi nam, że kotu może 
cos dolegać. Wystarczy tylko chcieć to wszystko 
zauważyć.

Nie da się opisać i wyjaśnić całej mowy cia-
ła kota na jednej czy kilku stronach czasopisma. 
Naukowcy i behawioryści przecież zajmują się 
tym od dawna i wciąż odkrywają pewne sygnały 
na nowo. Zachęcam jednak żeby w tym przed-
świątecznym okresie poczytać i podszkolić się 
z tego, co dla naszego kota lub psa jest natural-
ne, a co nie. Wiedza jest dostępna na wyciagnię-
cie ręki, czasem wystarczy tylko chcieć. A wtedy 
okaże się, ze nie trzeba czekać na Święta żeby 
nasz kot czy pies przemówiły do nas tak, ze bę-
dziemy w stanie je zrozumieć.

dr inż. Justyna Wojtaś
Zoopsycholog spec. koty

Katedra Etologii Zwierząt i Łowiectwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

JUSTYNA WOJTAŚ

Posłuchajmy 
co do nas mówią
Kocia mowa ciała potrafi być bardzo subtelna.

Śpieszcie się czytać książki… Półki w bibliotekach, witryny księgarń pełne są jeszcze przepięknych 
opowieści, które potrafią zawładnąć wyobraźnią, zwłaszcza najmłodszych. Są pośród nich klasyczne 
powieści Karola Maya. Jeszcze…

W workach świętego Mikołaja, w paczkach które składa pod choinką winno znaleźć się miejsce 
dla powieści tego syna ubogiej tkackiej rodziny, który swym talentem i wyobraźnią zapracował na 
miano jednego z najpoczytniejszych twórców literatury dziecięcej. Jego książki przetłumaczono na 
przeszło 30 języków i wydano w łącznej liczbie ponad 200 mln egzemplarzy. Cóż z tego, że krytycy 
utyskują na proste, przewidywalne schematy fabuły, na niedostatek wielowymiarowych bohaterów, 
brak pogłębionych portretów psychologicznych, niuansowania ich czynów, unurzania ich w odcie-
niach szarości. Żaden z nich nie powił pod swoim piórem takich przygód, takich bohaterów jak wódz 
Apaczów Winettou i jego biały brat Old Shatterhand, nie opisał takiej mądrej, głębokiej przyjaź-
ni przełamującej różnice i podziały, religijne, kulturowe. Dalibóg, to przede wszystkim książka dla 
dzieci, dla młodzieży. Kiedy jak nie w ich wieku cieszyć się ową przyjaźnią, wierzyć w nią, w dobro, 
w sprawiedliwość, w lojalność, w to, że złu należy stawiać czoła, że będzie ono ukarane? Że obraz 
opisywanych przezeń odległych krain (bohaterowie książek Karola Maya przemierzają bezkres nie tyl-
ko Ameryki Północnej, ale też Ameryki Południowej, Bliskiego Wschodu czy Afryki) różni się nieco od 
tego z kart podręczników do geografii? Nic to. Jego książki to wielkie baśnie, rozpalające ciekawość 
świata. Są zaczynem podróży a nie przewodnikiem. Obrazy tych krain powstały w ciasnym pokoiku, 
jego drezdeńskiego mieszkania. Krzesał je z map, książek, a nade wszystko z wyobraźni. Tej mu nie 
poskąpiono. Może dlatego, że do piątego roku życia był niewidomy. W swoją pierwszą podróż po obu 
Amerykach wyruszył dopiero w wieku 60 lat

W jego rodzinnych Niemczech rozpętała się przedziwna dyskusja, w związku z premierą filmu 
dla dzieci o młodości Winettou. Podniosły się głosy, że literacka idylla z książek Maya to kłamstwo, 
które ukrywa ludobójstwo rdzennej ludności Ameryki, niesprawiedliwe zasiedlenie ich ziemi przez 
białych osadników i zniszczenie ich naturalnego środowiska. Głosy, które udowadniają, że stawiający 
te zarzuty w imię ideologicznego zacietrzewienia książek Karola Maya nigdy nie czytali. Użyto nawet 
modnego hasła „przewłaszczenia kulturowego”. Tymczasem kultura nieustannie rodzi coś nowego, 
a każda twórczość ma w sobie element permanentnego kulturowego zapożyczenia. To Karol May zbu-
dował w wyobraźni Europejczyków mit Dzikiego Zachodu. On przybliżył postacie rdzennych miesz-
kańców Ameryki, on zbudował w świadomości zachodu archetyp sprawiedliwego, mężnego i prawego 
Indianina. To lektura jego książek sprawia, że niektórzy z jego czytelników sięgają potem po histo-
ryczne opracowania Roberta Utleya czy Georga B. Grinnella. Głodni wiedzy poznają nieznaną im 
kulturą, docierają do przekazów o Sand Creek, Washita, Wounded Knee, czy szlaku łez Czirokezów.

Wbrew temu, co można było gdzieniegdzie przeczytać, na szczęści w Niemczech nie wycofano 
z księgarni książek Karola Maya. Na to jeszcze nikt się nie ważył. Niestety pod presją ideologów los 
ten spotkał towarzyszące premierze filmu dwie książeczki specjalnie napisane dla najmłodszych, 
oskarżone o pogłębianie stereotypów. Nie ma szczęścia Karol May do ideologów. Niewielu pamięta, 
że w 1951r. wszystkie jego książki zostały objęte w Polsce zapisem cenzury i podlegały natychmia-
stowemu wycofaniu z bibliotek. 

Warto przeczytać
Karol May 

„Winettou”, „Old Shatterhand”,  

„Skarb w srebrnym jeziorze“. 

Wydawnictwo Siedmioróg.

RECENZJA   ADAM PRZYSTUPA
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Jak 
z ogniem 
walczono 

przed laty

Nim zaczniemy naszą opowieść o lubel-
skich strażakach powiedzmy, kiedy na zie-
miach polskich pojawiła się pierwsza zawo-
dowa formacja chroniąca mieszkańców 
przed ogniem. 

Zalążkiem pierwszej straży 
ogniowej na ziemiach polskich 
był utworzony w Warszawie 
umundurowany oddział żoł-
nierzy przeznaczony do 
walki z ogniem, dowodzo-
ny przez kapitana Karola 
Kłopotowskiego. Oddział 
zaprezentowano królo-
wi Stanisławowi Augustowi 
Poniatowskiemu w 1767 r. 
Niestety na skutek protestu miesz-
czan niechętnych do wydatków, został 
on szybko rozwiązany. Na powołanie pierwszej 
straży pożarnej, czekano więc do 1836r. Była to 
Warszawska Straż Ogniowa.

Kiedy w Lublinie pojawili się strażacy?
Do 1873r. w Lublinie nie było zorganizowa-

nej straży pożarnej. Władze austriackie, które 
rządziły Lublinem po III rozbiorze w roku 1796 
zobowiązały mieszkańców i administrację miasta 
do zachowania bezpieczeństwa przeciwpożaro-
wego m.in.  poprzez zakaz chodzenia po mieście 
z otwartym ogniem oraz remont będących w złym 
stanie kominów. Trzeba wiedzieć, że najczęstszą 
przyczyną pożarów w tamtych czasach była pa-
ląca się sadza. Stąd jeszcze przed powołaniem 
straży pożarnej troska o bezpieczeństwo spoczy-
wała na kominiarzach. Ze względów bezpieczeń-
stwa zalecano również przenoszenie fabryk, któ-
re w swej pracy używały ognia, jak browary czy 
mydlarnie, na obrzeża miasta. Ciekawostką były 
zalecenia dotyczące palenia świec, które powin-
ny być umieszcza w świecznikach lub naczyniach 
wysypanych piaskiem. Nie wolno było opuszczać 
pomieszczenia, w którym paliła się świeca i zo-
stawiać jej bez nadzoru. 

Kto wobec braku zawodowej straży po-
żarnej ruszał do pożaru?

W przypadku wybuchu pożaru do udziału 

w akcji gaśniczej zobowiązani byli wszyscy miesz-
kańcy. Każdy kto dostrzegł zarzewie ognia był 
zobowiązany powiadomić sąsiadów i władze mia-
sta. Ważne zadanie miał do wypełnienia trębacz 

miejski na Bramie Krakowskiej, który 
informował mieszkańców o poża-

rze w pierwszej kolejności przez 
odgłos dzwonu zegarowego, 
a następnie przez wywieszenie 
za dnia chorągiewki zaś nocą 
latarni od tej strony, w któ-
rej pojawił się pożar. Równie 
istotna była w tym względzie 

praca stróży nocnych, którzy 
w razie pożaru powinni chodzić 

z grzechotkami by informować 
obywateli. 

Po okresie wojen napoleońskich 
postanowieniem Kongresu Wiedeńskiego 
Lublin znalazł się pod zaborem rosyjskim 
w granicach Królestwa Polskiego. Jak wpły-
nęło to na możliwości ochrony miasta przed 
pożarem?

W 1819 r. namiestnik Królestwa Polskiego za-
rządził zaopatrzyć miasta w narzędzia ogniowe 
jak również postanowiono,  że każdy dom powi-
nien mieć drabinę umożliwiającą dostanie się na 
dach, drewniane wiadro do noszenia wody oraz 
beczkę stale napełnioną wodą na wypadek po-
żaru. Po upadku powstania styczniowego rząd 
gubernialny zobowiązał do wyznaczenia stróży 
nocnych, którzy czuwali na wypadek pożaru. Aby 
ułatwić budzenie mieszkańców zarządzono rów-
nież, by w każdym domu przy bramie znajdował 
się dzwonek lub gong. W razie pożaru obowiązek 
stawienia się dotyczył kominiarzy, cieśli i mura-
rzy. Obowiązek dowiezienia sprzętu pożarnicze-
go (sikawek ręcznych i wozowych) na miejsce 
pożaru spoczywał na furmanach, którzy utrzy-
mywali w mieście konie w celach zarobkowych. 
Akcją gaszenia pożaru aż do 1834r. kierował sam 
prezydent miasta, w późniejszych latach zada-
nie to przeszło na inspektora policji lub wyzna-
czonego urzędnika magistratu. Ten, kto wyróżnił 
się przy gaszeniu pożaru mógł liczyć na nagrody 

O niezwykłych początkach lubelskiej straży ogniowej 
rozmawiamy z młodszym brygadierem Wojciechem Miciułą 

z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.
ADAM PRZYSTUPA
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pieniężne, ci którzy powinni uczestniczyć w ak-
cji a nie usprawiedliwili nieobecności, głównie 
wspomniani rzemieślnicy, karani byli pieniężnie. 
Trzykrotne uchylenie się od akcji gaśniczej ozna-
czało zakaz zarobkowania w mieście Lublinie. 

Pierwsze próby utworzenia w Lublinie 
straży pożarnej to połowa XIX stulecia…

Zabiegi o utworzenie stałej straży ogniowej 
w Lublinie rozpoczęły się już w 1842 r. Zgodę 
na jej utworzenie musiał wydać Minister Spraw 
Wewnętrznych Rosji oraz Namiestnik Królestwa 
Polskiego. Mimo licznych prób sprawa przeciąga-
ła się aż do roku 1873 przeważnie ze względów 
finansowych, choć w roku 1864, w czasie po-
wstania styczniowego ministerstwo poinformo-
wało magistrat, iż „założenie straży ochotniczej 
jest niewskazane z uwagi, że jej członkowie pie-
lęgnują tradycje patriotyczne”.

W końcu jednak włodarze Lublina uzy-
skali niezbędną zgodę…

Udana próba powołania lubelskiej straży 
ogniowej to w dużej mierze zasługa prezydenta 
miasta Henryka Wolińskiego. Był to dla niego je-
den z priorytetów. Woliński jeździł do Warszawy, 
by zapoznać się z organizacją tamtejszej straży, 
stanął też na czele pracującego nad tą sprawą 
komitetu, w którego skład wchodzili znani i sza-
nowani mieszkańcy miasta. Komitet wystąpił 
do komendanta Warszawskiej Straży Ogniowej 
z prośbą o odkomenderowanie do Lublina jed-
nego ze swych kapitanów tzw. brandmajstrów, 
który wspomógłby jego pracę swoją wiedzą i do-
świadczeniem. W ten sposób w 1870 r. trafił do 
Lublina emerytowany kapitan Konstanty Stuart, 
późniejszy pierwszy komendant lubelskich stra-
żaków. Ostatecznie wszystkie ta zabiegi zosta-
ły zwieńczone sukcesem i po uzyskaniu zgody 
ministerstwa Namiestnik Królestwa Polskiego 
Mikołaj Berg poinformował 25 września 1873 r. 
o utworzeniu lubelskiej straży ogniowej. Była to 
czwarta tego typu jednostka na terenie Królestwa 
Polskiego po Warszawie, Kaliszu i Częstochowie. 

Jaki był zakres obowiązków lubelskiej 
straży ogniowej?

Statut straży określał, iż jej podstawowym 
zadaniem było oczywiście gaszenie pożarów, ale 
do jej obowiązków należało również „wycieranie 
kominów, przestrzeganie bezpieczeństwa na uli-
cach podczas zapalania latarni, uprzątanie ulic 
i placów”. Stąd pośród 62 etatów obok 20 straża-
ków, 12 woźniców wozów strażackich i jednego 

pompiarza znalazło się miejsce m.in. dla 18 ko-
miniarzy i 6 uczniów kominiarskich. W składzie 
straży był też trębacz sygnalista oraz dwaj stróże 
miejscy wypatrujący z wieży miejskiej pożarów. 
Pod koniec XIX wieku do obowiązków strażaków 
należało również zabezpieczenie imprez publicz-
nych, festynów czy przedstawień teatralnych. 

Jak wyglądał wtedy ubiór strażaka?
Początkowo strażacy nie nosili mundurów. 

Sytuacja zmieniła się w 1891 r. Od tej pory 
w trakcie służby i po za nią noszono sukienne 
mundury – czarne w przypadku kominiarzy, sza-
re w przypadku pozostałych członków.  W 1883 
r. lubelscy strażacy zostali wyposażeni w ka-
ski, które zastąpiły używane wcześniej okrągłe 
czapki. 

Gdzie mieściła się pierwsza siedziba 
Lubelskiej Straży Ogniowej?

Był to budynek miejski na ul. Archidiakońskiej 
zwany „Małym Ratuszkiem”. Niestety jego poło-
żenie na Starym Mieście sprawiało wiele trud-
ności związanych z szybkim wyjazdem do po-
żarów. Dlatego też w 1875r. wybudowano nowe 
koszary przy ul. Świętoduskiej na tyłach kościoła 
Świętego Ducha. Był to nowoczesny i funkcjonal-
ny budynek wyposażony w 5 bram wyjazdowych 
od strony ul. Świętokrzyskiej i jedną od strony 
Placu Targowego. Na parterze budynku znajdo-
wały się pomieszczenia na sprzęt oraz stajnie, 
na pierwszym piętrze mieszkanie służbowe ko-
mendanta, sale, kuchnia i sypialnie dla straża-
ków. W budynku przebywało codziennie 60 stra-
żaków. Prawo do mieszkania w koszarach mieli 
tylko nieżonaci strażacy. Co ciekawe na podwór-
ku koszar ustawiono przyrządy gimnastyczne 
służące utrzymaniu kondycji i sprawności stra-
żaków. Od 1893 r. koszary połączone były linią 
telefoniczną z siedzibą policmajstra i tzw. cza-
townią na Bramie Krakowskiej. Nowy wynalazek 
bezwzględnie ułatwił pracę i pozwolił uratować 
wielu ludzi. 

Czy możemy określić, co było powodem 
wybuchających ówcześnie pożarów?

Tak jak i dziś najczęściej była nim ludzka nie-
ostrożność. Budynki zajmowały się ogniem od 
niedopilnowanych lamp naftowych czy świec. 
Najbardziej spektakularnym przykładem takiego 
zdarzenia był pożar w 1912 r. bożnicy żydowskiej 
przy nieistniejącej dziś ul. Jatecznej. Przyczyną 
pożaru były pozostawione świece, które zgodnie 
z rytuałem musiały się same wypalić. Niestety 

mimo wysiłków strażaków bożnica spłonęła. Pod 
koniec XIX wieku w Lublinie powstało wiele fa-
bryk i manufaktur. Prowadzona w nich produk-
cja była źródłem nowych zagrożeń. W tamtym 
okresie odnotowano gaszone z wielkim poświę-
ceniem pożary m.in. w lubelskim browarze, w fa-
bryce świec i mydła na Kalinowszczyźnie, gorzel-
ni na Kośminku czy kotlarni w fabryce Plagego 
i Leśkiewicza. Jesienią 1896r. wybuchł pożar 
w cyrku u zbiegu Krakowskiego Przedmieścia 
i Szpitalnej. Ogień był tak duży, że według za-
chowanych relacji w sąsiednich domach pękały 
szyby w oknach. Na pomoc strażakom musiała 
przybyć rota żołnierzy z carskiego pułku riazań-
skiego stacjonującego w Lublinie. Wspominając 
o tragicznych wydarzeniach z tamtego okresu 
nie można zapomnieć o pożarze jesienią 1911 
r. w Zemborzycach, gdzie przy silnym wietrze 
ogień strawił 45 zagród. Ocalał tylko kościół i za-
budowania dworskie. 

Po odzyskaniu niepodległości w Lublinie 
obok zawodowej pojawiła się też ochotni-
cza straż pożarna…

Ochotnicza straż pożarna rozpoczęła swą 
działalność w Lublinie w grudniu 1919r. z inicja-
tywy Towarzystwa Gimnastycznego Sokół. Jej 
powstanie było wykorzystane przez władze mia-
sta w ciągnącym się od roku konflikcie z zawo-
dową strażą pożarną, żądającą podwyżki swoich 
wynagrodzeń a nawet posuwającej się w swo-
im proteście do odmowy wyjazdu do pożaru 
w Szpitalu Wojskowym. Udział ochotników w ga-
szeniu pożarów w Lublinie był jednak znikomy. 
Do 1929r. pełnili oni dyżury czuwając nad bez-
pieczeństwem w teatrach i kinach. Za czasem 
Ochotnicza Straż Pożarna w Lublinie nabrała 

formy straży przyzakładowej. Jej cztery oddzia-
ły mieściły się przy fabryce wag W.Hessa, fa-
bryce maszyn rolniczych W.Moritza, Zakładach 
Lotniczych Plage-Leśkiewicz i fabryce Wolskiego.

Dwudziestolecie międzywojenne to czas, 
kiedy w lubelskiej straży pożarnej pojawiły 
się samochody gaśnicze…

To prawda, miasto uchwaliło w budżecie na 
rok 1927r. środki na zakup samochodów marki 
„Ford”. Dwa beczkowozy i jeden wóz pożarniczy 
dotarły do Lublina wiosną 1928r. i zostały zapre-
zentowane mieszkańcom podczas defilad z oka-
zji Dnia Strażaka. Trzy lata później do służby 
weszła polewaczka marki Skoda oraz wóz stra-
żacki marki Citroen. W 1935 r. zakupiono kolejną 
Skodę wyposażoną w sprzęt do gaszenia i drabi-
nę mechaniczną oraz auto Chevrolet z motopom-
pą. Można powiedzieć, że u schyłku lat trzydzie-
stych Lubelska Straż Ogniowa była jednostką 
dobrze wyposażoną, wyszkoloną i przygotowaną 
by nieść pomoc mieszkańcom. Pierwszego dnia 
września 1939 r. wybuchła II wojna światowa, 
dzień później na Lublin spadły pierwsze bom-
by a lubelscy strażacy musieli stawić czoła no-
wym wyzwaniom, ale to temat na zupełnie inną 
opowieść…

Wszystkim zainteresowanym historią lubel-
skiej straży pożarnej polecamy lekturę książek, 
które były pomocne przy powstaniu tego wywia-
du: Stanisław Dziwisz, Lubelska straż pożarna 
1873-1945 oraz Ryszard Starko, Ze świętym 
Florianem w herbie… Historia lubelskiej zawodo-
wej straży pożarnej. 
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SPOŚRÓD NUT WYSORTOWANE     ADAM PRZYSTUPA

Handlowa karuzela przy-
spiesza co roku zaraz po Dniu 
Zadusznym. Choć na zewnątrz 
ścielą się jeszcze kobierce 
z kolorowych liści w sklepo-
wych witrynach zaczyna kró-
lować zieleń choinek i blask 
bombek. Przedwcześnie, bo 
nim na niebie zalśni pierwsza 
wigilijna gwiazda zdążą pokryć 
się kurzem. Niemniej kuszą, 
budują nastrój, budzą grę sko-
jarzeń, by skłonić do zakupów. 
Wśród narzędzi tego sensorycz-
nego marketingu szczególne 
miejsce zajmuje też muzyka. 
Sklepowe radiowęzły zdzierają 
do białości płyty z zimowymi 
przebojami. „White Christmas”, 
„Have Yourself a Merry Little 
Christmas”, „Let it snow, let it 
snow, let it snow”, „Jingle bel-
ls”, „Last Christmas”, „Merry 
Christmas Everyone” czy „All 
I Want For Christmas Is You” 
padają ofiarą swej niewątpliwej 
urody. Ich udziałem staje się 
syndrom przesytu, przekleń-
stwo wszystkich szlagierów, to 
uderzające ze zwielokrotnianą 
siłą. By nie stracić do nich sym-
patii wystarczy zrozumieć, iż są 
w tej sytuacji, podobnie jak my 
jedynie ofiarą. Nie w takim celu 
zostały skomponowane. Gdyby 
kierować się logiką, niektóre 
z nich nigdy nie powinny towa-
rzyszyć zakupom. 

Najmłodsza z przytoczo-
nych tu piosenek „All I Want 
for Christmas Is You” autor-
stwa Mariah Carey i Waltera 

Afansieffa (można się spierać, 
czy to jego największy prze-
bój, czy też świąteczna kompo-
zycja ustępuje pola „My Heart 
Will Go On”) zachęca wprost 
do umiaru i odrzucenia sza-
leństwa zakupów, który prze-
słania wszelkie inne wymia-
ry świąt Bożego Narodzenia 
(„Nie zależy mi na prezentach 
pod świątecznym drzewem. 
Nie muszę wieszać swojej skar-
pety nad kominkiem. Święty 
Mikołaj mnie nie uszczęśliwi 
zabawką w świąteczny dzień.”). 
Tym na co czeka bohaterka, to 
jej najbliższy, którego chciałaby 
ujrzeć u swych drzwi, pod je-
miołą. Jest więc romantycznie 
i miejmy nadzieję szczęśliwie. 
Zgoła inaczej niż w dziesięć lat 
młodszej piosence brytyjskiego 
duetu „Wham”, która uwodzi 
melodią, ale w istocie jest pio-
senką o rozstaniu („W ostatnie 
święta oddałem ci serce, ale już 
następnego dnia mi je zwróci-
łaś”). George Michael zwiódł 
wszystkich okraszając smutną, 
w istocie, opowieść („Ukrywam 
się przed tobą i twym lodowa-
tym sercem. Mój Boże myśla-
łem, że byłaś kimś na kim mo-
głem polegać. A ja? Myślę, że 
byłem ramieniem, na którym 
mogłaś się wypłakać”) ckliwym 
dźwiękiem dzwonków wiesza-
nych u sań. 

Zimowe standardy mu-
zyczne pełne są paradok-
sów. Pójdźmy śladem sań 
i owych janczarów przypiętych 

do końskiej uprzęży. Kiedy 
o nich mowa nieodparcie przy-
chodzi na myśl piosenka „Jingle 
Bells” napisana przez Jamesa 
L. Pierponta (wuja finansisty 
JP Morgana), opublikowana 
w 1857 r. pod tytułem „The 
One Horse Open Sleigh”. Znają 
ją dzieci na całym świecie. Ba, 
wiele z nich przekonanych jest, 
iż to piosenka świąteczna. Lecz 
w odróżnieniu od poprzednio 
wspomnianych piosenek, gdzie 
Boże Narodzenia stanowiło da-
lekie tło rzewnych westchnień, 
w „Jingle Bells” nie jest nawet 
wspomniane. Tu liczy się tyl-
ko kulig. W popularnym tłu-
maczeniu Elżbiety Zechenter-
Spławińskiej, pojawia się co 
prawda motyw choinki, ściętej 
w lesie przed świętami:

„Poprzez białe drogi, 
z mrozem za pan brat
pędzą nasze sanie 
szybkie niby wiatr.
Biegnij koniu wrony 
przez uśpiony las
my wieziemy świerk 
zielony i śpiewamy 
tak:
Pada śnieg, pada 
śnieg, dzwonią 
dzwonki sań
co za radość, gdy 

Nim rozczulą 
nas kolędy

saniami można jechać 
w dal”

Ale w oryginale to ra-
czej roześmiany kulig, co ni-
czym u Skaldów rwie z kopyta 
w zapusty, a może nawet za-
pomniane dziś już niemal (nie 
licząc podhalańskich kumo-
terek) wyścigi. W oryginal-
nym tekście Pierponta poja-
wiają się przecież wywrócone 
przez ścigające się konie sa-
nie. Przesiąkniętą atmosferą 
karnawału piosenkę śpiewano 
ponoć przed laty po amery-
kańskich gospodach dzwoniąc 
do rytmu refrenu zderzanymi 
kuflami. Istnieje też teoria, że 
Pierpoint napisał „Jingle Bells” 
z myślą o wykonaniu przez ko-
ścielny chór z okazji… Święta 
Dziękczynienia. Zważywszy, 
iż Amerykanie obchodzą je 24 
listopada, w Medford w stanie 
Massachusetts, gdzie powstała 
piosenka być może zaprzęgano 
już sanie. 

Śladu Bożego Narodzenia 
próżno też szukać w innym zi-
mowym przeboju umilającym 
nam przedświąteczne zakupy. 
Nic dziwnego, „Let It Snow! Let 
It Snow! Let It Snow!” powsta-
ło jednego z najcieplejszych 
dni lipca 1945r. w południowej 
Kalifornii. Jej autorzy, tekściarz 
Sammy Cahn i kompozytor Jule 
Stein, w myśl nie znanej im re-
cepty innego duetu autorskie-
go (Przybora, Wasowski) „pio-
senka jest dobra na wszystko”, 
zamiast pójść się ochłodzić 
kąpielą w oceanie postanowi-
li napisać zimową piosenkę. 
Wykrzesali tedy z wyobraźni, 
a może wspomnień śnieżną za-
mieć za oknem i ciepły ogień na 
kominku. Potrójny apel na dnie 
spiekoty nie był już tęsknotą za 
chłodem zwiastowanym białym 

puchem, ale przyzwoleniem 
na śnieżną fanaberię przyrody, 
która blednie, gdy obok jest 
ktoś bliski. Jako że piosenka 
okazała się sukcesem (śpiewali 
ją m.in. Vaughn Monroe, Dean 
Martin, Frank Sinatra, Doris 
Day) Cahn i Stein rok później 
raz jeszcze postanowili skorzy-
stać z wypróbowanego sche-
matu pisząc „The Things We 
Did Last Summer” – zimowe 
wspomnienie letnich wędró-
wek. Udany rewers śnieżnego 
przeboju. 

Scenerię zarysowaną 
w „Let It Snow! Let It Snow! 
Let It Snow!” odnajdziemy 
w filmie „Gospoda świąteczna” 
w scenie, w której Bing Crosby 
i Martha Mears wykonują pio-
senkę Irvinga Berlina „White 
Christmas”. Kiedy autor popeł-
nił tę piosenkę miał powiedzieć 
„Właśnie napisałem najlepszą 
piosenkę, jaką kiedykolwiek 
napisałem - cholera, właśnie 
napisałem najlepszą piosenkę, 
jaką ktokolwiek kiedykolwiek 
napisał !”

„Śnię o Świętach 
Bożego Narodzenia, 
Tak białych jak te, 
które znam. 
Drzew korony 
połyskują 
I dzieci nasłuchują 
Dzwoneczków suną-
cych śniegiem sań.
Śnię o białym Bożym 
Narodzeniu 
Wraz z każdą 
świąteczną kartką, 
którą ślę. 

„Niech twe dni będą 
wesołe i jasne, 
I niech białe będą 
wszystkie z Twoich 
świąt.”

A przecież to tak naprawdę 
tylko impresja, ledwie kilka wer-
sów. Dwa lata wcześniej Berlin 
postanowił napisać serię piose-
nek poświęconych najważniej-
szym świątecznym dniom ob-
chodzonym przez Amerykanów. 
Ponieważ był Żydem, napisanie 
utworu o Bożym Narodzeniu 
okazało się najtrudniejszym 
wyzwaniem. Wyznawał inną re-
ligię, nie czuł klimatu świąt. Ten 
dzień kojarzył mu się ze zgoła 
czym innym. 25 grudnia 1928 r. 
zmarł jego trzymiesięczny syn. 
Zmagał się z tekstem i kompo-
zycją. Raz po raz odkładał je 
do szuflady i wracał do nich. 
W międzyczasie Japończycy za-
atakowali Pearl Harbor. Gdzieś 
w głowie zakiełkowała myśl, 
by piosenka korespondowała 
z losem amerykańskich żołnie-
rzy. Przelał to wszystko w sło-
wa i nuty. Jest w tej piosence 
i ciepło świąt, i tęsknota. To za 
do domem i ta za synem, której 
opisać nie sposób.  

To wszystko naprawdę do-
bre kompozycje. Bądźmy dla 
nich łaskawi, choć spece od 
marketingu robią wszystko, by 
zrównać je do poziomu alerge-
nu. Gorzej, gdy pośpiesznym 
zakupom w centrach handlo-
wych towarzyszą prawdziwe 
kolędy. Wyrwane z miejsca, 
wyrwane z kontekstu. A prze-
cież powtórzmy za Adamem 
Sikorskim i jego  „Kolędą roz-
terek” - „przecież musi być 
stół, i dobre oczy nad stołem, 
ulica kręta w dół i łuna ponad 
kościołem”.
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Śnieg, za oknem pierwszy śnieg tej jesieni. 
Mimo późnej pory zasiadłem do pisania kolejnej 
opowieści, którą komuś przyjdzie czytać pewnie 
w okresie Świąt Bożego Narodzenia. Ów śnieg 
mimo woli zapala w głowie iskierkę pamięci. 
Wracają spisane przed dziesięciu laty przedświą-
teczne strofki:

Na przedpieklu zmierzch rozścielił
Biel co zmyślnie gubi tropy
Chciałoby się w takiej bieli
Tak jak w mchu zanurzyć stopy
Choć nie zbytek to ni faux pas
Ni nam nawet myśleć o tem
Bo choć sanna, my w okopach
Trwamy oblepieni błotem
Nic, nic przez owe dziesięć lat się nie zmie-

niło. Może co najwyżej nasilenie ostrzału, który 
siecze. Mocno, tak mocno, że nie sposób wyjść 
z okopów. Zresztą do kogo, jeśli po drugiej stro-
nie tkwi w nich ktoś, niepostrzeżenie, z każdym 
dniem odczłowieczany choćby drobnymi szy-
derstwami. Ktoś na kogo w pierwszym odruchu 
wskazujemy palcem nawet nie zastanawiając 
się, co w tym samym momencie oznaczają trzy 
inne palce naszej dłoni. Palce wskazujące w na-
szym kierunku.

Czymże są jednak nasze okopy podług tych, 
które jesienią 1914 r. przeorały pola Zachodniej 
Flandrii? Walki pod Ypres toczone w październi-
kową i listopadową słotę zaiste zasłużyły na na-
dane im miano „rzeźni niewiniątek”. Niemieckie 
straty szacuje się na 130 tysiące poległych. 
Ofiarę państw Entanty wyglądała podobnie. Dwa 
lata później jeden z walczących pod Verdun fran-
cuskich oficerów zanotował w swych zapiskach 
„Nie mogę znaleźć słów, które mogłyby tłuma-
czyć moje wrażenia. Piekło nie może być takie 
straszne. Ludzie są szaleni”, ale zapewne te sło-
wa potwierdziliby żołnierze spod Ypres. Ledwie 

w sierpniu szli na front niesieni zapałem, żegnani 
na kolejowych dworcach przez rozentuzjazmo-
wane tłumy. Wszystkim, czy to w Niemczech, we 
Francji czy Wielkiej Brytanii, wydawało się, że 
wojna będzie krótka i zwycięska. Rozczarowanie 
przyszło szybko. Takiej wojny Europa jeszcze nie 
zaznała. Na blisko 750 kilometrowej linii frontu, 
gdzie linie wrogich okopów sąsiadowały ze sobą 
w odległości 50-150m posuwano się od przodu 
za cenę dziesiątek lub setek tysięcy zabitych. 
Posuwano się do przodu, by za kilka dni czy ty-
godni wycofać się w tę samą pełną wody, błota 
i szczurów linię okopów. 

Zimą 1914 r. działania wojenne pod Ypres 
zelżały. Przyszedł grudzień i czas świąt Bożego 
Narodzenia. W niemieckich okopach żołnierze 
poczęli rozpakowywać małe, sztuczne choin-
ki dostarczane w paczkach przez organizacje 
charytatywne. Egzemplarz jednej z nich zacho-
wał się w Państwowym Archiwum Kościelnym 

FELIETON ADAMA PRZYSTUPY

Opowieść pięćdziesiąta ósma

O świętach 
w okopach

w Stuttgarcie. Niewielka, zgoła czterdziestocen-
tymetrowa, na prostej drewnianej, krzyżakowej 
podstawie. Przypomina nasze, współczesne, 
sztuczne choinki. Może przesadziłem, współcze-
sne pokrywa bogatsze runo plastikowego igliwia.  
„Frontowej” choince bliżej do tych z lat siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku. 
Na zachowanym tekturowym pudełku obrazek 
przedstawiający wieczerzę wigilijną w domu, bez 
ojca, oraz przyjęcie wigilijne dla żołnierzy na polu 
pod rozgwieżdżonym niebem. Choinka wyposa-
żona była w świeczki, kiedy więc na przedpier-
siu linii niemieckich okopów zalśniły rozmigotane 
światełka widok musiał być nierealny. 

A potem, potem nad okopami ozwał się śpiew 
żołnierzy. „Stille Nacht, heilige Nacht!”. Cicha 
noc, święta noc. Chciałbym napisać „pokój nie-
sie ludziom wszem” za polskim, poetyckim tłu-
maczeniem  Piotra Maszyńskiego, który w słowa 
o tej wyjątkowej w historii ludzkości nocy wpisał 
przesłanie Jezusa wypowiedziane podczas ostat-
niej wieczerzy „Pokój zostawiam wam, mój po-
kój daję wam; daję wam nie tak, jak daje świat. 
Niech się nie trwoży wasze serce ani się nie lęka.”. 
Oryginalny tekst austriackiego księdza Josepha 
Mohra słów tych nie zawierał, ale przecież ów 
śpiew rozbrzmiewający na linii frontu niósł ze 
sobą naturalne przekonanie, iż ta grudniowa 
noc 1914 r. będąca wspomnieniem tej jedynej, 
szczególnej nocy, winna być znaczona pokojem. 
I stał się cud. Bo melodia, której z inną pomylić 

nie sposób skłoniła do śpiewu w odległych o sto 
metrów brytyjskich okopach. Rozpoznano ko-
lędę, którą na język angielski przetłumaczono 
przed pięćdziesięciu pięciu laty, i która wielu mo-
gła już zdać się nawet rodzimą. Po chwili dało 
się więc słyszeć „Silent night, holy night. All is 
calm, all is bright”. Nie wiem, pewnie śpiewana 
ją a capella, a może gdzieniegdzie przy akompa-
niamencie gitary, bo bywało, że ów instrument 
towarzyszył żołnierzom w okopach. Może więc 
ów śpiew bliski był oryginału, bo trzeba nam wie-
dzieć, że po raz pierwszy „Cichą noc” w Wigilię 
roku 1818 wykonano właśnie przy dźwiękach gi-
tary. Ponoć organy w kościele parafialnym św. 
Mikołaja w Oberndorf koło Salzburga, były tego 
dnia uszkodzone.

Śpiewali tedy w swych językach połączeni ko-
lędą. Śpiew wyciągnął  ich z wrażych okopów. 
Jako pierwsi na ziemi niczyjej w spontaniczny 
sposób spotkali się niemieccy piechurzy i walij-
scy fizylierzy. W rozmowach toczonych przez ofi-
cerów na tym odcinku frontu uzgodniono rozejm 
do godz. 8.30 drugiego dnia świąt. Składano so-
bie wzajem życzenia, obdarowywano symbolicz-
nymi podarkami.  Żołnierze brytyjscy poczęsto-
wali Niemców puddingiem śliwkowym, a Niemcy 
darowali im beczkę piwa. Takich miejsc sponta-
nicznych spotkań na polach ziemi niczyjej było 
tego dnia wiele, wzdłuż całej linii frontu, choć 
najwięcej takich przypadków odnotowano wła-
śnie we Flandrii, między Ypres a Arras.FO
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felieton

Angielski pisarz Robert Graves, w naszym 
kraju znany jako autor zekranizowanej powie-
ści „Ja, Klaudiusz” w jednym z opowiadań przy-
pomniał rozegrany tego dnia mecz piłki nożnej, 
w którym niemieccy żołnierze mieli pokonać 
Anglików 3:2. Mecz, który przerwano, bo piłka 
pękła na drucie kolczastym z zasieków. Czy było 
tak w istocie? Nie wiemy. Historycy wspominają 
wszakże, iż przynajmniej w trzech czy czterech 
miejscach doszło do sportowej rywalizacji. Nie 
zawsze przy użyciu futbolówki. Czasem pomocna 
okazywała się puszka po wołowinie. Pamiętajmy, 
że 1914 r. piłka już rozpalała wyobraźnie ludzi na 
całym świecie. W Anglii, gdzie rozgrywki o mi-
strzostwo kraju rozgrywano już od 26 lat, o ty-
tuł z powodzeniem rywalizował istniejący do dziś 
Everton, w Niemczech bawarski SpVgg Greuther 
Fürth. O tytuły mistrzowskie walczono też już 
we Francji i Belgii, ale ani Olympique Lillois, 
ani  Daring Club de Bruxelles nie miały szans ze 
względu na wojenną pożogę bronić zdobytych 
przed rokiem trofeów. 

Spotykano się tedy na ziemi niczyjej, rozma-
wiano, wymieniano drobne pamiątki, ot choćby 
guziki od mundurów, papierosy. Śpiewano nie 
tylko kolędy. Zachował się zapis o wspólnym 
śpiewie znanej na całym świecie szkockiej pie-
śni „Auld Lang Syne” (w Polsce jej melodii użyto 
w harcerskiej pieśni „Ogniska już dogasa blask”). 
Na jednym z odcinków frontu zdarzył się również 
wspólne odśpiewanie „Psalmu 23” nad zebrany-
mi z pola walki i pogrzebanymi we wspólnej mo-
gile poległymi. 

Miały te wszystkie zdarzenia posmak niezwy-
kłości. Ostatni z żyjących uczestników bożona-
rodzeniowego rozejmu Szkot Alfred Anderson 
wspominał „Wszystko, co słyszałem przez dwa 
miesiące w okopach, to syk, trzask i wycie kul 
w locie, wystrzały z karabinów maszynowych 

i odległe niemieckie głosy. Ale tego ranka pano-
wała grobowa cisza, jak okiem sięgnąć po ca-
łej krainie. Krzyczeliśmy „Wesołych Świąt”, cho-
ciaż nikt nie czuł się wesoło. Cisza skończyła się 
wczesnym popołudniem i znowu zaczęło się za-
bijanie. To był krótki pokój w straszliwej wojnie.” 
Żołnierze z poboru rzuceni w nieoczekiwane i nie-
zrozumiałe dla nich piekło okopów w namiastce 
najpiękniejszego ze świąt szukali okruchów nor-
malności. Niezwykłość tych zdarzeń zaskoczyła 
dowództwo. Wyżsi oficerowie z obu stron próbo-
wali doprowadzić do zakończenia rozejmu. Próby 
bratania się z przeciwnikiem nie mogły znaleźć 
akceptacji mając potencjalnie zgubny wpływ na 
bojową postawę żołnierzy. W przypadku dalszej 
niesubordynacji brytyjskie dowództwo zagro-
ziło sądem polowym. Niemcy zluzowali część 
świętujących oddziałów zastępując je posiłkami 
z Prus. Prasa po obu stronach, która początko-
wo informowała o bożonarodzeniowym rozejmie, 
zamilkła. Mimo to w niektórych miejscach ro-
zejm przeciągnął się do Nowego Roku, a nawet 
do 3 stycznia. Gwoli prawdy, warto zauważyć, 
iż próby świątecznego pojednania podejmowali 
przeważnie Niemcy, którzy na froncie zachodnim 
byli agresorem, oraz Brytyjczycy, którzy jako 

FO
TO

: 
Pr

ze
ci

w
ni

cy
 r

az
em

. 
Ro

ze
jm

 b
oż

on
ar

od
ze

ni
ow

y 
19

14
. 

W
ik

ip
ed

ia
.

korpus ekspedycyjny nie walczyli we Flandrii 
o życie swych najbliższych. Belgowie i Francuzi, 
którzy bronili swych ojczyzn nie potrafili wykrze-
sać w sobie choćby sympatii dla wrogów dzie-
lących z nimi piekło okopów. Przy zadziwieniu 
cudem bożonarodzeniowego rozejmu można to 
zrozumieć.

W kolejnych latach takie zdarzenia nie mia-
ły już miejsca, choć pewne próby podejmowano 
w 1915r. zarówno na froncie zachodnim jaki i na 
froncie włoskim. W okresie świątecznym żołnie-
rze z większą częstotliwością stosowali się nato-
miast do niepisanej zasady określanej przez hi-
storyków regułą „live and let live” – żyj i pozwól 
żyć. W przypadku wojny pozycyjnej na utrwalo-
nych odcinkach frontu oznaczało to celowe kie-
rowanie ogniem artylerii i snajperów w sposób 
nieczyniący krzywdy przeciwnikowi, licząc na 
wzajemność. Bynajmniej nie były to nadzieje 
płonne. 

Do podobnych prób zaprzestania walk w świę-
ta Bożego Narodzenia nie doszło nigdy na fron-
cie wschodnim. W sposób obiektywny na prze-
szkodzie stał kalendarz – prawosławni rosyjscy 
żołnierze świętowali narodziny Jezusa szóstego 
dnia stycznia. Inny też był charakter prowadzo-
nych tam działań wojennych. Front był bardziej 
ruchomy, żołnierze nie zalegali tak długo w oko-
pach co uniemożliwiało - jakkolwiek paradok-
salnie to zabrzmi – „zaprzyjaźnienie” się z prze-
ciwnikiem, nawet w formule „żyj i pozwól żyć”. 
Historia zapisała wszakże obraz Wigilii 1914 r. 
pod Łowczówkiem. Tam walcząca po stronie 
Austro-Węgier I Brygada Legionów została rzu-
cona naprzeciw przełamujących front Rosjanom. 
Atak na wzgórza oznaczone na sztabowych ma-
pach numerami 343 i 360 nastąpił wieczorem 
22 grudnia. Uderzono pośpiesznie, z marszu, by 
nie pozwolić okopać się przeciwnikowi na zdo-
bytych pozycjach. Jeszcze tego samego dnia 
w ciężkiej walce wręcz wzgórze 360 zdobył 1. 
pułk dowodzony przez majora Edwarda Rydza 
Śmigłego, wzgórze 343 odbił nad ranem pułk 
5. dowodzony przez kapitana Witolda Ścibora-
Rylskiego. Kolejne dni przyniosły kontrnatar-
cie Rosjan. Pogoda była paskudna. 24 grud-
nia nad terenem walk zaległa mgła. Późniejszy 
premier, wówczas podporucznik Felicjan Sławoj 
Składkowski wspominał: „W tę noc wigilijną 
chłopcy nasi w okopach zaczęli śpiewać Bóg się 
rodzi… I oto z okopów rosyjskich Polacy, których 

dużo jest w dywizjach syberyjskich, podchwycili 
słowa pieśni i poszła w niebo z dwóch wrogich 
okopów! Gdy nasi po wspólnym odśpiewaniu ko-
lęd krzyknęli: „Poddajcie się, tam, wy Polacy!” 
nastała chwila ciszy, a później - już po rosyjsku: 
„Sibirskije striełki nie sdajutsia”. Straszna jest 
wojna bratobójcza. Podobno jeden z naszych 
młodych chłopców wziął do niewoli ojca swego, 
którego zabrali do wojska rosyjskiego”. Były więc 
kolędy, ale nie było rozejmu. Rosjanie przepusz-
czali kolejne ataki i Wigilię, i w pierwszy dzień 
Świąt. Wobec nie utrzymania pozycji przez są-
siadujących Austriaków i ryzyka oskrzydlenia, po 
południu Brygadę z pozycji na wzgórzach wyco-
fano. W krwawych walkach zginęło 138 legioni-
stów, 342 odniosło rany. 

Tkwiąc w swych własnych, codziennych oko-
pach, czytamy o tych historiach z zaciekawie-
niem a czasem niedowierzaniem. My, z urodzenia 
dzieci gniewu, którym najtrudniejszym, ponad 
siły zda się przykazanie miłości nieprzyjaciół. Nie 
ma chyba lepszego czasu, by o tym pomyśleć 
niźli wigilijny wieczór. W czas wigilijnej wiecze-
rzy, w czas łamania się opłatkiem, kiedy świat na 
chwilę zamiera w bezruchu, kiedy wszystko ma 
się dopiero zacząć, zawiesza wszelkie różnice, 
buduje wspólnotę.

więcej felietonów

Adama Przystupy

można przeczytać

na stronie

www.kom-eko.pl

Adam
Przystupa

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

Kochający życie rodzinne, dużą i małą Ojczyznę, 
Człowiek o ogromnej kulturze osobistej, miłośnik histo-
rii, dobrej literatury i muzyki Knopflera, zaangażowany 
w działania ekologiczne w Lublinie.
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Czym dłużej o tym myślę, tym trudniej zna-
leźć mi właściwą odpowiedź. Dlaczego Van 
Morisson? Gdybym uparcie trzymał się własnych 
muzycznych gustów, gdybym kierował się nimi 
i logiką, czy przecięły by się nasze muzyczne 
ścieżki? Nie przepadam za wokalistami śpiewa-
jącymi z manierą w głosie, niezależnie jaką by 
ona była. A przecież trudno znaleźć kogoś, kto 
aż w tak charakterystyczny sposób stawiał by 
dźwięki, bawił się frazą. Raz wydłużał ją ponad 
miarę na przekór rytmowi piosenki, innym ra-
zem atakował poszczególne sylaby rwąc je, ką-
sając, by wreszcie puścić się szalonym skatem 
w dialog z akompaniującymi muzykami. Nie, 
jego bluesowe, balladowe, jazzowe czy folkowe 
improwizacje nie rażą, nie drażnią. Jego na pozór 
nonszalancki sposób śpiewania jest tak osobny, 
osobisty, że niewielu waży się go naśladować. Bo 
też niemal zawsze to próby skazane na poraż-
kę. Chyba należy się zgodzić z krytykiem mu-
zycznym Greilem Marcusem, autorem wydanej 
w 2010r. książki „When That Rough God Goes 
Riding: Listening to Van Morrison”, że pośród 
białych wokalistów nie ma nikogo, kto śpiewał 
by jak on. Co więcej, przyklasnąć należy tezie, 
iż „Morrison może mieć najbogatszy i najbardziej 
ekspresyjny głos, jaki muzyka popularna wydała 
od czasu Elvisa Presleya”.

Mam też tę przypadłość, że lubię znać tło 
wyśpiewywanych tekstów. Za każdym z nich 
zwykle kryje się jakaś opowieść. By ją poznać 
szukam kontekstów, wertuje wywiady. Staram 
się nie zdawać na własne przemyślenia, by nie 
przeinaczyć intencji autora. Może dlatego, że nie 
zawsze przekonywały mnie w latach szkolnych 
interpretacje wierszy szyte pod hasłem „co autor 
miał na myśli?”. A może po prostu, przez zwy-
kły szacunek i dlatego, że sam nie chciałbym, 
by opatrznie odczytywano to, co skrzeszę pod 
piórem. W przypadku Van Morrisona jest z tym 
olbrzymi kłopot. Ów Irlandczyk z Belfastu nie-
chętnie udziela wywiadów. Mówi się nawet, iż 
jest koszmarem dziennikarzy. Musi być w tym 
wiele prawdy, bo częściej od zapisów rozmo-
wy przeczytać można dziennikarskie impresje 
z przerwanych spotkań. Van Morrison zwykł bo-
wiem kończyć wywiad słysząc pytania o inspira-
cje. W najlepszym razie, prosi o następne pyta-
nie  „Czy nie rozmawialiśmy o tym wcześniej? 
Czuję, że w kółko udzielam tego samego wywia-
du. Poważnie, zawsze otrzymuję te same pyta-
nia – a więc udzielam tych samych odpowiedzi. 
To całkiem mechaniczne. Następne pytanie!” Nie 
widzi powodu by wyjaśniać, jak powstają jego 
piosenki. Chce by pozostały sekretem, bo często 
są tajemnicą dla niego samego. 

Bez zobowiązań
ADAM PRZYSTUPA

Nieodgadnionym niezmiennie pozostaje to 
coś, co zwykliśmy z przesadną wzniosłością na-
zywać natchnieniem: „To przychodzi naturalnie. 
Jest właśnie tak, jak mówią. Nie mam zbyt wie-
lu intelektualnych rozważań na temat tego, co 
robię. Jest to bardzo instynktowne i intuicyjne, 
i tyle.” Jeśli nie sposób jednoznacznie określić 
natury natchnienia, aberracją wydaje się przy-
kładanie racjonalnych i logicznych narzędzi do 
analizy, czegoś co jak twierdzi „pochodzi z irra-
cjonalnej części umysłu”. Zwłaszcza, że muzycz-
ną przestrzeń w jakiej się porusza – od bluesa 
przez folk po soul - uważa Van Morrison za pier-
wotną, nieprzeintelektualizowaną. Jeśli przyjąć 
za dobrą monetę twierdzenie, iż pisane przezeń 
piosenki są nieartykułowaną mową serca, zapi-
sem strumienia myśli, może rzeczywiście szkoda 
czasu na ich wiwisekcję? 

Van Morrison bywa prowokująco przekorny. 
Kiedy większość słuchaczy i krytyków z senty-
mentem powraca do nagranej w 1967r. przebo-
jowej kompozycji „Brown Eyed Girl”, stwierdza, 
że nie należy ona do jego ulubionych piosenek 
i w każdej chwili jest w stanie wskazać 300 in-
nych, jego zdaniem lepszych. Zanurzona w ryt-
mach calypso opowieść o miłości otworzyła mu 
drogę kariery solowej (wcześniej występował 
z grającym rhythm and blues zespołem Them), 
ale pozostała też bolesną zadrą, która widać od-
zywa się niemiłym wspomnieniem. Van Morrison 
nagrał „Brown Eyed Girl” dla wytwórni Bang 
Records należącej do Berta Bernsa. Ten utalen-
towany autor piosenek i producent zebrał zacny 
zespół muzyków sesyjnych wraz z grupą wokal-
ną The Sweet Inspirations (w jej skład wchodzi-
ły m.in. mama Whitney Houston Emily „Cissy” 
Houston i kuzynka Dionne Warwick), ale miast 
zgodnie z umową wydać nagrane wówczas pio-
senki Van Morrisona na czterech singlach, skom-
pilował z nich i wydał, bez jego wiedzy, płytę 
(„Blowin’ Your Mind!”). Oszukany i stratny fi nan-
sowo Irlandczyk postanowił zerwać współpracę 
z wytwórnią, ale sprawa nie okazał się taka pro-
sta. W międzyczasie zmarł jej właściciel a wdowa 
po nim prośbę Van Morrisona odrzuciła. W końcu 
jego kontrakt warty 20 000 dolarów wykupiła wy-
twórnia Warner Bros, ale muzyk nadal był zobo-
wiązany do napisania i nagrania około 30 nowych 
piosenek dla starego wydawnictwa. Nie było 
wyjścia, piosenkarz raz jeszcze wszedł do studia 
i w ciągu jednego dnia, przy akompaniamencie 

rozstrojonej gitary akustycznej wykonał swoje 
zobowiązanie dla Bang Records. Nagrany ma-
teriał wydawca pośpiesznie odłożył na półkę, co 
nie powinno nas dziwić, skoro większość nie-
spełna minutę trwających utworów opierało się 
na nieustannym powtarzaniu jednego wersu na 
tle dwóch czy trzech prostych akordów. Umowie 
stało się jednak zadość, bowiem określała je-
dynie ilość a nie jakość stworzonych piosenek. 
Efekty tej niezwykłej sesji ujrzały światło dzien-
ne dopiero w latach 90-tych i znane są jako 
„Revenge” lub „Contractual Obligation”. Pewnie 
się mylę, ale mam nieodparte wrażenie, iż kiedy 
w 2000 r. Mark Knopfl er prezentował światu pły-
tę „Sailing to Philadelphia” nie bez powodu za-
prosił Van Morrisona do wspólnego zaśpiewania 
utworu „The Last Laugh”. Ów jak widać często 
zwykł śmiać się ostatni. 

Prowokująco i przekornie dezawuuje wartość 
swoich piosenek. Mało tego, na to samo waży się 
w odniesieni do całej muzyki popularnej. „Nigdy 
mogłem zrozumieć, dlaczego ludzie oczekują do 
muzyków rozwiązania problemów świata. To ab-
surd. Jeśli nie mogą tego zrobić politycy, to jak 
do diabła, mieliby to zrobić muzycy? Myślę, że 
trzeba się cofnąć do lat sześćdziesiątych, kiedy 
ludzie sięgali po narkotyki, odurzali się nimi, słu-
chali muzyki i dostrzegali rzeczy, których w rze-
czywistości tam nie było. Stąd to przekonanie.” 
Obrazoburcze? Zapewne, ale też pełne pokory 
i szczerości. Van Morrison nie staje na baryka-
dach, nie pisze pokoleniowych hymnów. Nawet 
kiedy pisane przezeń melodie ważą się porywać 
serce, jak w nomen omen „Irish Hearbeat”, war-
stwa tekstowa zda się bardzo intymną, dotykają-
cą spraw ważnych, acz drobnych i przyziemnych.

„Wracam, powracam do swych bliskich
Wracam by porozmawiać, pogwarzyć znów
ze swymi ziomkami
Bo ten świat jest tak bezlitosny i nie dba
o twą duszę
Którą dzielisz ze swymi pobratymcami”

Ktoś napisał, że w tytule tej cudnej irlandz-
kiej ballady kryje się rozterka, tęsknota przypra-
wiająca o przyśpieszone bicie serca. I więź, nie-
wypowiedziana więź z tymi, z którymi dzieliłeś 
wspólne doświadczenie, choćby wspólne dzieciń-
stwo. Każdy z nas doświadczył przypadkowych 
spotkań po latach, krótkich chwil rozmowy, które 
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na krótką chwilę budzą wspomnienia, krzeszą 
uśmiech. Van Morrison bywa piewcą celebrowa-
nia chwili, smakowania natury, rzecz prostych, 
jak w leniwej balladzie „When the Leaves Come 
Falling Down”
„Widziałem cię stojącą na wietrze, mimo kropel 
deszczu na twarzy
Rozmyślałaś o mądrości liści i ich wdzięku, 
kiedy opadają
We wrześniu, kiedy zwykły się ścielić”

Można by sądzić, że jesień to jego ulubio-
na pora roku. Czas refleksji, czas nostalgii. 
W „Autumn Song” jest zaproszeniem do space-
ru  („Wybierz się na spacer, gdy jesień zawita do 
miasta. Mały spacer obok domu na wzgórzu”), 
ale też romantycznym wspomnieniem wspólnych 
chwil spędzonych w Paryżu („Kasztany pieczone 
na dworze, które mijasz spacerują ze swa mi-
łością u boku. I stary akordeon co brzmi łagod-
nie i jasno, kiedy wracasz do domu w rześkości 
nocy”). W innej balladzie „Golden Autumn Day” 
urok pierwszych dni jesieni jest kontrastem, kon-
trapunktem dla bolesnych wspomnień, a może 
po prostu ucieczką („Rozkoszuję się babim la-
tem, chłonę to swoim umysłem i udaję, że to raj, 
w złoty jesienny dzień”). Nie sposób zapomnieć 
o „Moondance” jednej z najsłynniejszej kompo-
zycji Van Morrisona, gdzie październikowa aura 
sprzyja porywom serca.

„Cóż, to wspaniała noc w klubie Moondance
Z gwiazdami w twych oczach 
Fantastyczna noc na romans 
Pod przykryciem październikowej nocy 
Gdy wszystkie liście opadają z drzew 
Do dźwięku wiejących wiatrów”

To łagodnie swingująca kompozycja, która 
wyrosła z muzycznej zabawy wokół musicalowe-
go tematu „Lazy Afternoon”. Choć może raczej 
należało by powiedzieć, z twórczego rozwinięcia 
jazzowej interpretacji tego utworu przez gitarzy-
stę Granta Greena. U Van Morrisona gitara kryje 
się w cieniu lekkich partii fletu i fortepianu tań-
czących wokół linii basu. Całość instrumentarium 
dopełnia solo saksofonu altowego i delikatny 
szelest miotełek na membranie perkusji. Czyżby 
odgłos ścielących się liści?

Być może nazbyt prosto, nazbyt dosłow-
nie, dopowiadam sobie to, co niezdefiniowane, 

co podpowiada wyobraźnia, a co, być może, 
zniecierpliwiony Irlandczyk potraktowałby jedy-
nie wzruszeniem ramion. Pocieszam się, że nie 
jestem sam. Kiedy w 1970 r. nasz bohater opu-
blikował „Moondance”, na albumie o takim sa-
mym tytule znalazła się również piosenka „Into 
The Mystic”. To uwodzący, z ducha celtycki, roz-
marzony temat, tak delikatny, iż wedle prze-
prowadzonej przez BBC ankiety, był najczęściej 
słuchanym w latach dziewięćdziesiątych przez 
lekarzy operujących pacjentów. Jedna z pięk-
niejszych ballad jakie napisał. Wielu w dźwięku 
odzywającego się w niej saksofonu odnajduje 
echo syren mgielnych towarzyszących żegludze. 
Czy maja rację? Tak jak w przypadku „Moondance” 
instynktownie zdają się na grę skojarzeń osadzo-
nych w tekście („Gdy we mgle syrena wskaże 
drogę, podążę do domu”). Tekście bardzo po-
etyckim („Urodziliśmy się przed wiatrem i młodsi 
od słońca”) pozostawiającym duże pole do inter-
pretacji. Van Morrison, jak zawsze, nie ułatwia 
sprawy. Kiedy mówi „Myślę, że piosenka jest po 
prostu o byciu częścią wszechświata” po raz ko-
lejny utwierdza się w przekonaniu, że niczego 
nie musi wyjaśniać. Po prostu bawi się tekstem, 
który nie jest pisany intencjonalnie, z rozmy-
słem, który się rozwija i znaczenia nabiera wraz 
ze skreśleniem ostatniego wersu („Pierwotnie 
napisałem go jako „Into the Misty”. Ale później 
pomyślałem, że ma w sobie coś eterycznego, 
więc nazwałem go „Into the Mystic”.).

Mierząc się z twórczością Van Morrisona kry-
tycy raz po raz sięgają po hasło mistycyzmu. 
Najczęściej w przypadku wydanej w 1989 r. płyty 
„Avalon Sunset”. Kto wie, może najpopularniej-
szej w jego dorobku, radosnej, afirmującej życie, 
uduchowionej. Płyty, która już na wstępie porywa 
przebojowym, a nawet roztańczonym hymnem 
uwielbienia „Whenever God Shines His Light” 
wyśpiewanym w duecie z Cliffem Richardem.

„Kiedy tylko Bóg oświeca mnie swoim światłem 
Otwiera moje oczy, bym widział 
Kiedy więc spoglądam w najciemniejszej nocy 
Wiem, że wszystko będzie dobrze 
W wielkim pomieszaniu, w wielkiej rozpaczy 
Kiedy wyciągnę do niego rękę, jest tam 
Kiedy jestem tak samotny, jak tylko można być 
Wiem, że Bóg oświeca mnie swoim światłem”
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Czuć na tej płycie radość tworzenia, 
co w przypadku Vana jest gwarantem sukcesu 
„Psycholodzy powiedzą ci, że artyści muszą być 
w stanie rozpaczy, zanim będą mogli stworzyć 
wspaniałe dzieło. Ale ja tak nie myślę”. Wrażenia 
lekkości prezentowanym kompozycjom nadaje 
krystaliczne brzemiennie fortepianu i przepiękne 
orkiestrowe brzemiennie sekcji smyczkowej. By 
się o tym przekonać wystarczy sięgnąć po bo-
daj największy w historii przebój Van Morrisona 
„Have I Told You Lately”.

„Czy mówiłem Ci ostatnio, że Cię kocham? 
Czy mówiłem Ci, że nie ma nikogo ponad tobą? 
Wypełniasz moje serce radością, zabierasz 
mój smutek
Łagodzisz moje problemy, oto co czynisz.”

Niezwykła uroda tej piosenki, przepiękna, 
niepowtarzalna melodia uwodzi tak dalece, iż 
wielu słysząc jej pierwszą strofę, genialną w swej 
prostocie, zdaje się miast podążać za tekstem, 
uruchamiać swą wyobraźnie i zaglądać w głąb 
siebie. Niepostrzeżenie niezwykła modlitwa, 

wyznanie wiary („Poranne słońce, całą jego 
chwałą”, „Powinniśmy składać podziękowania 
i modlitwy Jedynemu”), zyskała tym sposobem 
w powszechnej świadomości miano jednej z naj-
piękniejszej piosenek o miłości. To zaskakuje, 
choć może nie powinno, bo prawdziwa miłość 
do drugiego człowieka jest drogą do umiłowania 
Boga. Nadto, czy każdy z nas nie powinien co 
jakiś czas zadawać sobie te, jak już napisałem 
genialnie proste pytanie – czy mówiłam/mówi-
łem ostatnio, że Cię kocham?

Podobno „Have I Told You Lately” zrodzi-
ło z innej romantycznej pieśni Van Morrisona 
„Someone Like You”. Wbrew pozorom nie naj-
ważniejsze jest tu podobieństwo aranżacyjne, 
ale ta szczególna właściwość tekstu, która po-
zwala słowa kierowane do kobiety odczytywać 
bardziej uniwersalnie, przy odrobinie dobrej 
woli, zgoła mistycznie („Przemierzałem trudne 
drogi szukając kogoś dokładnie takiego jak Ty. 
Nosiłem ciężar czekając aż nadejdzie światło 
i oświetli wszystko”). Nie bez powody zwie się 
Van Morrisona jednym z największych obok Boba 
Dylana poetów muzyki popularnej. Jego piosen-
ki goszczą na ekranach kinowych, ballada „Days 
Like This” była oficjalnym hymnem ruchu poko-
jowego w Irlandii Północnej, ale on sam wszel-
ką popularność z pogardą nazywa mitem. Szum 
wokół własnej osoby traktuje jako coś, z czym 
nie potrafi sobie poradzić („Naprawdę nie chcę 
być celebrowany. Chcę tylko tworzyć muzykę” 
„Jedyne, co mnie niepokoi, to to, że tak napraw-
dę nie wiem, dlaczego stałem się sławny, ponie-
waż nigdy tego nie chciałem” ). To dlatego na 
motywach jednego ze swych przebojów „Tupelo 
Honey” stworzył porywającą, ale też szczerą 
i prowokującą do przemyśleń piosenkę „Why 
Must I Always Explain?”

„Powiedz mi, dlaczego zawsze muszę tłumaczyć
Obnażyłem moją duszę przed tłumem, ale jaka 
jest tego cena
Większość z nich śmiała się głośno, nie rozumie-
jąc co utraciłem”

Dlatego nie pytam, tylko słucham. I wra-
cam do wszystkich wspomnianych tu piosenek, 
ale też do „Sometimes We Cry”, „These Are The 
Days”, „Reminds Me of You”, ale też jego wer-
sji „Shenandoah” czy „Bring It On Home To Me”. 
Polecam na długie zimowe wieczory.
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 AZS Lublin 1922 – 1939
Prace organizacyjne nad ożywieniem sportu 

akademickiego w Uniwersytecie Lubelskim pod-
jęte zostały jesienią 1921 r. Inicjatorem powo-
łania AZS był student prawa Tadeusz 
Jaworowski, a jego starania sfi -
nalizowane zostały zebraniem 
założycielskim Akademickiego 
Związku Sportowego 22 
stycznia 1922 r. Organizacja 
rozwijała się w zawrotnym 
tempie i już po kilku latach 
została jedną z najważniej-
szych inicjatyw sportowych 
w regionie, dzięki funkcjonują-
cym równocześnie aż dziewięciu 
sekcjom sportowym.

O roli AZS w ówczesnym Lublinie 
świadczy laudacja wygłoszona przez ówczesne-
go kuratora  podczas obrad uniwersyteckiego 
senatu: „Akademicki Związek Sportowy jako 
jedyna placówka naukowa na Uniwersytecie 
Lubelskim, ma za zadanie wychowanie przy-
szłych zdrowych obywateli kraju i propagandę 
środków do celu tego wiodących wśród najszer-
szych mas, a bezpośrednio wśród młodzieży 

akademickiej i starszej szkolnej. AZS jest więc 
niejako niezbędną cząstką i uzupełnieniem 
Uniwersytetu. Uniwersytet kształci ducha, AZS – 
ciało młodzieży”. 

Za rolą ideologiczną i wychowawczą 
AZS stały oczywiście osiągniecia 

sportowe, które notowano niemal 
od pierwszych dni jej działalno-
ści. Odnotować warto rok 1923 
kiedy to podczas rozgrywa-
nych w Krakowie pierwszych 
akademickich mistrzostw 
Polski Władysław Koziełł zdo-
był złote medale w pchnięciu 

kulą i rzucie dyskiem. Niedługo 
później Kazimierz Dzwonkowski 

wywalczył brązowy medal w dziesię-
cioboju podczas mistrzostw. 

AZS Lublin od zawsze kojarzony  był z ko-
szykówką. Już w 1926 r. akademicy awansowali 
do klasy A, stając w rzędzie najlepszych drużyn 
lubelskich. W drugiej połowie lat 30. dzierżyli 
już tytuł mistrza okręgu, Akademickich Mistrzów 
Polski oraz miano półfi nalistów mistrzostw Polski. 

AZS Lublin dwudziestolecia międzywojennego 
to także wybitne indywidualności jak chociażby 

100 lat
lubelskiego AZS

PAWEŁ MARKIEWICZ

bracia Czesław i Zygmunt Martyniakowie nale-
żący do czołówki miejscowych tenisistów, czy 
Tadeusz Nawrot zajmujący w 1938 r. trzecie miej-
sce na mistrzostwach Polski w jeździe fi gurowej! 

Rozwój AZS przerwał wybuch II wojny świa-
towej. Pożoga wojenna przyniosła niepoweto-
wane straty w gronie zawodników i działaczy. 
Nie złamało to sportowego ducha azetesiaków, 
którzy w czasie trwania okupacji niemieckiej nie 
tylko włączali się w walkę zbrojną, ale także kul-
tywowali tradycje sportowe. 

 
AZS Lublin w latach 1944 – 2000
Grupa przedwojennych działaczy już w sierp-

niu 1944 r. przystąpiła do reaktywacji AZS. 
Na czele pierwszego zarządu stanął Stanisław 
Krzykała – ówczesny wiceprezydent miasta, 
a organizację tworzyli studenci aż trzech uczel-
ni: KUL, UMCS i Politechniki Warszawskiej, któ-
ra w pierwszym okresie po wojnie miała swoją 
siedzibę w Lublinie. Dzięki wielkiej popularności 
sportu wśród ówczesnej młodzieży, szybko po-
większały się szeregi członkowskie AZS: z 28 
osób w 1944r. do 1500 w 1951r. 

Początkowo bardzo dobrze prezentowały 
się drużyny AZS Lublin w grach zespołowych. 
Siatkarki w styczniu 1946 r. zagrały w turnieju fi -
nałowym o mistrzostwo Polski zajmując, czwartą 
lokatę, a dwa lata później ich sukces powtórzyli 
siatkarze. Wielkim sukcesem był również triumf 
drużyny hokeistów podczas AMP w 1948 r. 

Jako pierwsze wyróżniały się siatkarki AZS 
UMCS, które w 1959 r. zdobyły akademickie mi-
strzostwo Polski. Dzięki temu uzyskały prawo 
reprezentowania Polski na Światowym Festiwalu 
Młodzieży w Wiedniu, a rok później wywalczy-
ły awans do II ligi państwowej. Warto również 
wspomnieć o wybitnych zawodniczkach mo-
gących pochwalić się przynależnością do lu-
belskiego AZS: o Małgorzacie Denisow  i Emilii 
Szczawińskiej – Osińskiej, zaliczanych do grona 
zawodniczek wszechczasów.

Duże sukcesy odnosili również ich koledzy, 
którzy w 1964 r. awansowali do ekstraklasy siat-
karzy. Do grona wybitnych przedstawicieli lubel-
skiego AZS jest zaliczany siatkarz wszechczasów 
Tomasz Wójtowicz, który już jako zawodnik świd-
nickiej Avii, wywalczył miejsce w kadrze narodo-
wej mogącej pochwalić się tytułem mistrzów świa-
ta oraz mistrzów olimpijskich. Do jego kolegów 
z akademickich boisk zaliczał się m.in.: zmarły 
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niedawno Prof. Marek Żmigrodzki, wybitny na-
ukowiec, rektor jednej ze szkół wyższych czy 
Jerzy Welcz, trener, asystent Huberta Wagnera 
podczas Igrzysk w Montrealu, a później pierwszy 
szkoleniowiec kadry narodowej.  

Rozwijała się także drużyna koszyków-
ki kobiet w 1966 r. Zespół zajął drugie miejsce 
w Akademickich Mistrzostwach Polski, wygrał mi-
strzostwo okręgu i awans do I ligi. W tym miej-
scu należy wspomnieć o wyjątkowych trenerach: 
Ryszardzie Kisterze i Julianie Fiali oraz dziesiąt-
kach wspaniałych koszykarek, które swoją cięż-
ką pracą budowały podwaliny pod trwającą już 
ponad 55 lat tradycję lubelskiego basketu kobiet 
w ekstraklasie.

Po 20 latach do swoich koleżanek dołączy-
li również mężczyźni, których drużyna konse-
kwentnie budowana przez trenerów: Andrzeja 
Prędkiewicza, Zdzisława Szabałę, Jausza 
Narkiewicza i Janusza Herbina awansowała do 
I ligi, będąc jednocześnie jedną z najlepszych 
drużyn akademickich w kraju. 

Bardzo dobre rezultaty zaczęły przynosić wy-
siłki trenerów królowej sportu. Wielkim obja-
wieniem był trójskoczek Andrzej Sontag – olim-
pijczyk, brązowy medalista mistrzostw Europy 
w Rzymie w 1974 r. Na przestrzeni lat wyróż-
niało się również wielu innych zawodników sek-
cji m.in.: Grażyna Siewierska, Urszula Jaros, 
Agnieszka Gołębiowska, Grzegorz Sposób, Piotr 
Kitliński, Dariusz Skura i wielu innych.

 Największy sukces dla lubelskiego AZS 
tamtych lat przyniosła jednak sekcja szermier-
cza. Najjaśniejszą jej gwiazdą był Arkadiusz 
Godel – mistrz olimpijski z Monachium w 1972 
r. i drużynowy mistrz świata z 1978 r. W okresie 
tym AZS Lublin zrzeszał już około 6000 członków.

AZS XXI wieku
Przełom XX i XXI wieku to okres intensywnych 

zmian – upadku i odrodzenia lubelskiego AZS. 
Dziś o naszej sile stanowi 13 klubów uczelnia-
nych zrzeszających ponad 3000 osób. Otwarcie 
też należy powiedzieć, że nie byłoby dzisiejszego 
AZS, gdyby nie wola współpracy rektorów szkół 
wyższych oraz władz samorządowych miasta 
i regionu. 

Od 2005 r. sekcja lekkiej atletyki AZS UMCS 
Lublin startuje w najwyższej klasie rozgrywko-
wej ligi lekkoatletycznej, zdobywając trzykrotnie 
tytuł Drużynowego Mistrza Polski. Ostatnie lata 

to okres prawdziwego rozkwitu królowej sportu 
w lubelskim AZS. Prymat na arenie akademic-
kiej przekształcił się w dominację na krajowych 
czempionatach, a te w medale mistrzostw Europy 
i świata, aż do upragnionych krążków olimpij-
skich. Tymi poszczycić się mogą: Małgorzata 
Hołub – Kowalik oraz Malwina Kopron. Dziś sek-
cja gwiazd światowego formatu to m.in.: Paulina 
Guba, Sofia Ennaoui, Daria Zabawska, Krzysztof 
Hołub. Nie zapominamy również o juniorach oraz 
studentach, którzy każdego roku dostarczają 
nam radości, zdobywając kolejne krążki na im-
prezach lekkoatletycznych we wszystkich kate-
goriach wiekowych. 

Cała koszykarska Polska obserwowała od-
rodzenie się po kilkunastu latach niebytu dru-
żyny kobiecej– drużyny, która w dwa lata od 
powrotu do najwyższej klasy rozgrywkowej 
w 2017 r. zdobywa Puchar Polski, a kilka mie-
sięcy temu fetowała srebrny medal Mistrzostw 
Polski. O Lublinie mówi się także jako o stolicy 
polskiego pływania. Duża w tym zasługa sku-
pienia wokół AZS UMCS najlepszych trenerów  
i najzdolniejszej młodzieży z miasta i regio-
nu. Wspomnijmy tu, chociażby o Konradzie 
Czerniaku, Janie Świtkowskim, Janie Hołubie czy 
Laurze Bernat, naszej wspaniałej nadziei na ko-
lejne lata. 

Zaufanie mieszkańców miasta, władz rektor-
skich i samorządowych pozwalały AZSowi przez 
lata na organizację setek wydarzeń, których 
celem była przede wszystkim promocja sportu 
i idei, jakie towarzyszą młodzieży akademickiej 
od czasu powołania organizacji „Rodzina AZS 
Lublin”, jak zwykli o sobie mówić, jest dziś zna-
nym i cenionym organizatorem wydarzeń naj-
wyższej rangi jakie zlecają nam najważniejsze 
polskie związki sportowe w tym: lekkoatletycz-
ne Mistrzostwa Polski Seniorów, juniorów i dwu-
krotnie czempionatów drużynowych, Puchar 
Polski w koszykówce, Mistrzostw Polski Służb 
Mundurowych w siatkówce plażowej, dwukrot-
nie Superpucharu Polski w siatkówce,  Główne 
Mistrzostwa Polski w pływaniu i serię Pływackich 
Grand Prix etc. 

Lata 2021 i 2022 były dla lubelskiego AZS 
czasem wyjątkowym, podczas którego święto-
wali jubileusz stulecia powstania organizacji. 
Świętowanie rozpoczęliy od uroczystej inau-
guracji obchodów w Auli głównej Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, którą FO
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swoją obecnością uczcili Magnifi cencje Rektorzy, 
przedstawiciele ministerstw i samorządu. 
Wręczyli również Medale Stulecia jako sym-
boliczne podziękowania za lata pracy na rzecz 
sportu akademickiego w Lublinie. 22 stycznia 
2022 r. dokonali poświęcenia i nadania nowego 
sztandaru i ta symboliczna chwila stała się po-
czątkiem drugiego już stulecia lubelskiego AZS. 
Zorganizowali szereg imprez sportowych na cze-
le z Ogólnopolskim Finałem Igrzysk Studentów 
Pierwszego Roku, Mistrzostwami Polski w lekkiej 
atletyce U16, współpracując z Fundacją Rozwoju 
Lubelskiej Siatkówki – międzynarodowy tur-
niej klubowy Bogdanka Volley Cup im. Tomasza 
Wójtowicza oraz uroczystą Galę Sportu 
Akademickiego 

AZS Lublin to tysiące osób zrzeszonych pod 
Trzema Literkami i dla których mottem pozo-
staje hasło przewodnie Akademickiego Związku 
Sportowego: Młodość pełna pasji.

Paweł Markiewicz – historyk, członek za-
rządu AZS Lublin i wiceprezes ds. organizacyj-
nych, koordynator projektu Lubelskie Centrum 
Dokumentacji Historii Sportu, założyciel 
i Przewodniczący Rady Fundacji im. Tomasza 
Wójtowicza. Od 2016 r. prowadzi i rozwija 
Centrum Historii Sportu w Lublinie. Od 2013 
roku członek redakcji portalu Historia.org.pl, na-
tomiast od stycznia 2016 r. szef działu Historii 
Sportu tamże. Współautor książek: „Lubelscy 
Olimpijczycy”, „Olimpijczycy Lubelszczyzny”.
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PRZEZ ŻOŁĄDEK DO SERCABEATA GROEN

Tradycyjne dania na święta są oczywiście niezastąpione

jeśli jednak ktoś miałyby ochotę na odrobinę odmiany to zachęcam.

Kapusta pak choi
Cebulę pokrojoną w kostkę usmażyć na złoto, dodać czosnek, posolić i posypać czerwoną słodką pa-
pryką, odsunąć na brzegi patelni , na środku usmażyć z dwóch stron przekrojoną na pół kapustę pak 
choi. Im krócej smażona tym jest bardziej chrupiąca. Podawać z cebulką.
Pieczarki z czarną soczewicą
Ugotować czarną soczewicę al dente. Pieczarki w wersji mini obsmażyć na odrobinie oleju arachi-
dowego, dodać 2 łyżki masła orzechowego. Posolić na sam koniec, delikatnie połączyć z czarną 
soczewicą.
Boczniaki
Boczniaki (same kapelusze) usmażyć na oleju sezamowym lub rzepakowym. Pod koniec skropić so-
sem sojowym i obsypać białym sezamem. 
Seler w nori
Plastry selera ok 1 cm ugotować al dente w wywrze warzywnym z glonami. Zostawić z glonami 
do wystygnięcia, aby naciągnęły aromatu. Po odsączeniu owijamy w suche płaty nori, obtaczamy 
w mące i smażymy z obu stron na chrupiąco.
Ryż jaśminowy
Ugotować ryż wg zaleceń na opakowaniu. Ciepły nałożyć do foremki lub małej fi liżanki, aby efektow-
nie wyłożyć na talerz.
Dressing
1 łyżka przeciśniętego czosnku, 1 łyżka utartego imbiru, 1 łyżka oleju sezamowego, 1 łyżka oleju 
arachidowego, 2 łyżki brązowego cukru, 3 łyżki sosu sojowego, 2 łyżki soku z limonki, ostra papryka 
w proszku lub ostra pasta chili. Wszystkie składniki zagotować i podawać na ciepło. 
(dressing powinien być ostro-kwaśno-słodki).
Dodatki
Jako zdrowe dodatki proponuję surowe pokrojone w paski warzywa: marchewkę, ogórek, paprykę, 
seler naciowy oraz roszponkę.

Odrobina odmiany 
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Pierwsze 10 osób, które prześlą nam e-mailem prawidłowe hasło ułożone z liter
z ponumerowanych pól, otrzymają nagrodę.
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Wydawca, adres redakcji:

KOM-EKO S.A., 20-234 Lublin,

ul. Metalurgiczna 9B,

tel. 81 748 86 52,

redakcja@ekogadka.pl

www.ekogadka.pl

Szanowni Państwo
Zarząd KOM-EKO S.A. składa Państwu

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

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

Nasze życzenia składamy w szczególności świętującym
w czwartym kwartale 2022 roku jubileusze:

10-lecie
pracy w KOM-EKO:

Agnieszka Butryn, Maciej Iśtok

15-lecie
pracy w KOM-EKO:

Grzegorz Kozłowski, Arkadiusz Łyś,

Grzegorz Widyński

20-lecie
pracy w KOM-EKO:

Dariusz Moląg

25-lecie
pracy w KOM-EKO:

Janusz Omiotek
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