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Szklane Domy

Zasoby przyszłości. Planując już jakiś czas temu 
powołanie Fundacji i zadania, które zostaną 
przed nią postawione, chcieliśmy aby jak najle-
piej przyczyniała się dla lokalnej społeczności 
naszego województwa. Dlatego, obok różnych 
innych programów, postanowiliśmy powołać 
program analityczny, który poszukuje odpowie-
dzi na pytanie: jakie zasoby będą kluczowymi 
dla szeroko pojętego dobrobytu naszego regio-
nu w roku 2030, 2040 czy nawet 2050? Mając 
świadomość istnienia wielu ośrodków badaw-
czych, analitycznych, opiniotwórczych na pozio-
mie ogólnopolskim, postanowiliśmy skupić 
nasz wysiłek na trzech obszarach, aby nie podej-
mować konkurencji z „think-tankami”, które na 
swoją działalność mają znacznie większe od 
nas… zasoby.

Po pierwsze chcemy dać wyraz głębokiemu prze-
konaniu, że tym, co w długim okresie buduje siłę  
i dobrobyt narodów, a także mniejszych, lokal-
nych społeczności, jest kultura. Z tego wzglę-
du stałą rubryką niniejszego periodyku będzie 
„Kultura i przyszłość – Inspiracje ze święto-
krzyskiego dziedzictwa kulturowego”. Ziemia 
świętokrzyska może się poszczycić niezwy-
kle bogatym dziedzictwem kulturowym,  
z którego będziemy czerpać, w naszej histo-
rii szukając drogowskazów na przyszłość.  
Z dziedzictwa kulturowego regionu zaczerpnię-
ty został również sam tytuł periodyku: „Szklane 
domy”. Z tego względu, w tym pierwszym wydaniu 
specjalnym z okazji inauguracji Świętokrzyskiego 
Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich, 
postanowiliśmy zmierzyć się z mitem o szklanych 

domach. Polecam uwadze czytelników niesły-
chanie ciekawy artykuł „Wielki projekt szkla-
nych domów” pióra Kamila Suskiewicza, auto-
ra mocno związanego z naszym regionem. 
Mit szklanych domów odczytuje on na nowo,  
w sposób niezwykle interesujący. Aby nie zabu-
rzyć doświadczenia czytania samego artykułu nie 
dodaję już w tym miejscu nic więcej.

Po drugie uznajemy, że kluczowym czynni-
kiem, który będzie miał wpływ na nasz dobro-
byt w nadchodzących dekadach są zachodzą-
ce głębokie przemiany technologiczne, w tym 
zwłaszcza w dziedzinie energii. Dlatego drugą 
rubryką naszego periodyku będzie „Technika 
na nowo – znane wyzwania, nowe rozwiązania”.  
W niniejszym wydaniu specjalnym mogliśmy 
zająć się tylko jednym: zielonym wodorem  
w jego lokalnym wymiarze. Uwadze czytelni-
ków zainteresowanych transformacją energe-
tyczną bardzo polecam artykuł eksperta w dzie-
dzinie energii – Pawła Jakubowskiego. W kolej-
nych numerach „Szklanych domów” będziemy  
w tej rubryce traktować o kwestiach technolo-
gicznych związanych z szeroko pojętą branżą 
górnictwa i energetyki.

Po trzecie chcemy mieć baczenie na sprawy 
międzynarodowe. Zachodzące w tym obsza-
rze dynamiczne przemiany będą miały na nas 
ogromny wpływ. Nie tylko jako kraj, lecz również 
jako region możemy na nich zyskać, stracić, pozo-
stać na tym samym… Chcemy przyglądać się tym 
procesom podmiotowo. Rozważać co możemy 
zrobić w tym obszarze aby aktywnie przyczynić 

się do budowania dobrobytu zarówno regionu jak  
i całego kraju. Analizy w tym zakresie będzie-
my zamieszczać w trzeciej i ostatniej już rubry-
ce naszego periodyku. Tytuł rubryki nawiązuje 
do znanych słów otwierających słynne dzieło 
Wyspiańskiego: „Cóż tam, panie, w polityce? - 
Lokalne implikacje globalnych przemian”. Wszak 
scena ta pokazuje, że zainteresowanie globalny-
mi przemianami na poziomie najbardziej lokal-
nym jest częścią naszej tradycji. W pierwszym 
numerze „Szklanych domów” postanowiliśmy  
w ramach tej rubryki przyjrzeć się możliwościom, 
jakie może otworzyć przed Województwem 
Świętokrzyskim projekt Trójmorza w zakresie 
intermodalnego transportu kolejowego. Analizę 
tego tematu przeprowadza Dyrektor Biura 
Klastra Luxtorpeda 2.0, Mateusz Izydorek vel 
Zydorek, w artykule pod tytułem „Polska inter-
modalną bramą Europy”.

Na końcu znajdziecie Państwo garść informacji 
z historii ŚKSM, przygotowanych przez Adama 
Rymuta, nadsztygara górniczego w naszej firmie, 
a także krótką informację o naszym właścicielu 
- Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Fundacji 
Kaganek, przygotowaną przez Prezes Fundacji 
Karolinę Feder. Miłej lektury!

Szczepan Ruman
Prezes Zarządu Świętokrzyskich 
Kopalni Surowców Mineralnych

Niezwykle ważnym w górnictwie jest słowo „zasoby”. Mierzymy, analizujemy, badamy – na ile czasu dana kopalnia ma 
jeszcze zasobów? To zasoby właśnie decydują o tym jaką perspektywę ma przed sobą dany zakład. Jak długo jesz-
cze będzie dawał rodzinom utrzymanie, budował dobrobyt regionu i lokalnej społeczności, dostarczał materiał na 
wyczekiwane przez wszystkich inwestycje infrastrukturalne, autostrady, lokalne drogi, chodniki, ścieżki rowerowe, 
parkingi, czy dla budownictwa mieszkaniowego? Ze względu na sięgające już prawie 150 lat tradycje górnicze naszej 
firmy, to właśnie słowa „zasoby” postanowiliśmy użyć dla określenia jednego z kluczowych programów powołanej  
w tym roku Fundacji Świętokrzyskich Kopalni Surowców Mineralnych „Kaganek”.



Obecna transformacja energetyczna jest proce-
sem, który zasadniczo zmieni strukturę sektora 
energetycznego, sposoby wytwarzania energii 
oraz strukturę rodza-
jową paliw i surow-
ców energetycznych. 
Głównym wektorem 
polityki energetycz-
no-klimatycznej Unii 
Europejskiej1  jest osią-
gnięcie tzw. neutralno-
ści klimatycznej, zwią-
zanej z długotermi-
nową redukcją emisji 
gazów cieplarnianych,  
w szczególności 
dwutlenku węgla. 
Dążenie do tego celu 
jest i będzie wspierane 
mechanizmami regu-
lacyjnymi i stymulu-
jącymi. Przełoży się 
to bezpośrednio 
na modernizację mocy wytwórczych oraz 
dywersyfikację struktury wytwarzania energii  
w najbliższych latach i dekadach.  Dynamika zmian  
w Europie wydaje się być coraz większa. 
Zauważalna jest silna tendencja zastępowania 
mocy w elektroenergetyce opartej dotychczas na 
węglu w kierunku paliw mniej emisyjnych m.in. 
gazu ziemnego oraz w szczególności odnawial-
nych źródeł energii (fotowoltaika i elektrownie 
wiatrowe). Dla przykładu w Unii Europejskiej 
w latach 2018-2019 nowo zainstalowane moce 
wytwórcze w elektroenergetyce oparte na OZE  
i gazie ziemnym niemal zrównoważyły wygaszo-
ne moce oparte na węglu2. 

Z uwagi na rosnący potencjał OZE drugim,  
i być może kluczowym, bohaterem transforma-
cji energetycznej jest wodór. Posiada on dwie 
istotne cechy. Po pierwsze wodór jako paliwo 
spalany jest bezemisyjnie, co czyni zadość celom 
klimatycznym transformacji energetycznej. Po 

drugie jego wytwarzanie może odbywać się  
w dowolnym miejscu na świecie. 

I to jest bardzo istotny 
czynnik wyróżniający 
wodór na tle tradycyj-
nych paliw uzyskiwanych  
z ograniczonych zaso-
bów kopalnych. 

Kluczowym czynnikiem 
wpływającym na dotych-
czasowy rynek paliw  
i węglowodorów ener-
getycznych na świecie 
jest ograniczona dostęp-
ność tych surowców i ich 
geograficzna koncen-
tracja. Długa historia 
wydobycia ropy naftowej 
stworzyła specyficzny 
łańcuch wartości: z miejsc 
występowania złóż ropy 

(kraje producenci, np. kraje Bliskiego Wschodu) 
poprzez łańcuch dostaw (w tym kluczowy 
transport drogą morską) 
na rynki odbioru surowca 
(np. Europa). Powyższy 
ekosystem funkcjonuje 
dziś jako globalny rynek 
ropy naftowej (commodi-
ty), na którym istotną rolę 
odgrywają po pierwsze 
uprzywilejowani gracze 
posiadający złoża ropy 
naftowej (np. państwa 
OPEC), oraz po drugie 
wrażliwe szlaki dostaw  
i transportu. Kraje i regiony 
uzależnione od importu tego surowca ekspo-
nowane są na ryzyko ograniczenia lub wstrzy-
mania dostaw, czego najbardziej spektakular-
nym przykładem był kryzys paliwowy w 1973 
roku3, który wpłynął na wszystkie kraje wysoko 

uprzemysłowione i wszystkie dziedziny gospo-
darki światowej. Dlatego kontrolowanie miejsc 
wydobycia ropy naftowej (oraz gazu ziemnego) 
i szlaków transportu jest strategicznym elemen-
tem współczesnej geopolityki wielu państw. 

Specyfiką ropy naftowej jest jej łatwość 
w transporcie, w tym transporcie dale-
komorskim - nie wymaga to współ-
cześnie zaawansowanej technologii  
i umożliwia transport na dalekie odległości 
między kontynentami.  Ropa naftowa jest obec-
nie surowcem, którym handluje się w sposób 
globalny (commodity, liquidity, churn ratio). 

W przypadku gazu ziemnego historia kształto-
wała się nieco inaczej z uwagi na zupełnie inną 
(trudniejszą) technologię transportu paliwa  
w gazowym stanie skupienia. Tradycyjnie gaz 
ziemny z miejsca wydobycia (np. półwysep 
Jamalski) transportowany jest drogą lądową 
lub morską gazociągami na docelowe rynki, 
niemniej zasięg transportowania gazu ziemnego 
gazociągami jest znacznie bardziej ograniczony 
niż funkcjonujący łańcuch dostaw ropy naftowej, 

i dlatego zasięg 
transportu opar-
tego o gazociągi 
ogranicza się 
do odległości 
maksymalnie ok. 
4 tysięcy kilome-
trów. Gaz ziemny, 
podobnie  jak 
ropa naftowa,  
jest również pali-
wem podatnym 
na ograniczenia 
lub wstrzy-

mania dostaw, czego rynek europejski  
i Polski wielokrotnie w ubiegłych dekadach 
doświadczał. Rosja, jeden z dwóch największych 
dostawców gazu ziemnego do Europy, cały czas 
używa tego paliwa jako narzędzia do wywie-

1  https://ec.europa.eu/clima/eu-action/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
2  Agora, Energiewende and Sandbag (2020): The European Power Sector in 2019: Up-to-Date Analysis on the Electricity Transition, s.9
3  https://www.federalreservehistory.org/essays/oil-shock-of-1973-74

Technika na nowo

Lokalny wodór może zmienić
paradygmat w globalnej energetyce

Znane wyzwania, nowe rozwiązania

Z uwagi na rosnący potencjał OZE 
drugim, i być może kluczowym, boha-
terem transformacji energetycznej 
jest wodór. Posiada on dwie istotne 
cechy. Po pierwsze wodór jako paliwo 
spalany jest bezemisyjnie, co czyni 
zadość celom klimatycznym trans-
formacji energetycznej. Po drugie 
jego wytwarzanie może odbywać się  
w dowolnym miejscu na świecie. 

Obecnie trwający proces transfor-
macji energetycznej w kierunku 
zero- lub nisko- emisyjnych paliw 
oraz stawianie na odnawialne 
źródła energii niesie za sobą rów-
nież potencjalnie zmianę dotych-
czasowego łańcucha dostaw 
paliw kopalnych ze wszystkimi 
implikacjami, które charaktery-
zują rynek ropy i gazu. W szcze-
gólności rozpowszechniona pro-
dukcja wodoru ma potencjał do 
zmiany dotychczas obowiązu-
jącego paradygmatu łańcucha 
wartości ropy i gazu.

Paweł Jakubowski*
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4  vide: W.Paniuszkin, M.Zygar: “Gazprom. Rosyjska broń.”, Wydawnictwo W.A.B
5  Ciekawostką jest fakt, że skroplenie gazu ziemnego powoduje zmniejszenie jego objętości ponad 600 razy w temperaturze -162 st.C.

rania presji politycznej i ekonomicznej na inne 
państwa4.

Dostępność i rozpowszechnienie się tech-
nologii skraplania gazu ziemnego do 
postaci płynnej, czyli tzw. LNG (ang. liqu-

efied natural gaz), spowodował że jest on  
w stanie funkcjonować jako globalny towar 
podobnie do ropy naftowej z możliwością 
transportu morskiego5 na duże odległości, 
czego przykładem są dostawy LNG z dalekie-
go Kataru lub USA do Polski. 

Podsumowując powyższe rozważania, 
podkreślenia wymaga fakt, że dotychczasowy 
ekosystem energetyczny ropy i gazu ziem-
nego opiera się na 
imporcie surowców  
z regionu występowa-
nia na rynek konsu-
menta. Implikuje to 
szereg ryzyk, takich 
jak ograniczenia lub 
wstrzymania dostaw 
oraz dużą podatność 
na zmianę ceny. 
Niestety bardzo 
przykrym i aktual-
nym przykładem 
wrażliwości na cenę 
jest sytuacja na rynku gazu ziemnego z wrze-
śnia i października 2021 roku, kiedy ceny gazu  
w Europie wzrosły od początku roku o 600% 
(wg. danych Światowej Organizacji Handlu). 
Dlatego też istotnym elementem polityki ener-
getycznej wielu państw, w tym szczególnie 

Polski, jest dywersyfikacja źródeł i szlaków 
dostaw surowców energetycznych. Projekty 
takie jak gazociąg Baltic Pipe i rozbudowa 
gazoportu w Świnoujściu mają strategiczne 
znaczenie dla polskiej energetyki. 
Obecnie trwający proces transformacji energe-

tycznej w kierunku zero- lub nisko- emisyjnych 
paliw oraz stawianie na odnawialne źródła ener-
gii niesie za sobą również potencjalnie zmianę 
dotychczasowego łańcucha dostaw paliw 
kopalnych ze wszystkimi implikacjami, które 
charakteryzują rynek ropy i gazu. W szczegól-
ności rozpowszechniona produkcja wodoru ma 
potencjał do zmiany dotychczas obowiązujące-
go paradygmatu łańcucha wartości ropy i gazu. 

W debacie publicznej na 
temat zmian klimatycz-
nych oraz transformacji 
energetycznej zauważyć 
można, że istnieje obecnie 
bezprecedensowy impuls 
polityczny i biznesowy 
dla czystego wodoru. Na 
przestrzeni ubiegłego roku  
w Europie szereg instytucji 
oraz rządów państw ogło-
siło swoje strategie wodo-
rowe, m.in.:
- 3 czerwca rząd Norwegii 

przyjął Regjeringens hydrogenstrategi, 
- 10 czerwca rząd Niemiec przyjął Nationale 
Wasserstoffstrategie, 
- 8 lipca Komisja Europejska przedstawiła doku-
ment pn.: A hydrogen strategy for a climate-
-neutral Europe,

- 10 września rząd Francji przyjął Stratégie natio-
nale pour le développement de l’hydrogène 
décarboné en France.

Kluczowi gracze na światowym rynku energii 
również aktywnie adoptują się do tego trendu. 

Amerykański Departament Energii opubliko-
wał 12 listopada 2020 Hydrogen Program Plan 
stawiający m.in. w uprzywilejowanej pozycji 
tzw. wodór “fioletowy” (którego produkcja opar-
ta jest o atomowe źródła energii). Okazuje się 
nawet, że 22 października 2020 rząd Federacji 
Rosyjskiej oficjalnie przyjął mapę drogową dla 
rozwoju energetyki wodorowej. Jest to o tyle 
ciekawe, że to może być nowe pole sporu geopo-
litycznego i rywalizacji gospodarczej tak jak jest 
to widoczne w przypadku innych nośników 
energii. Polski system energetyczny wielokrot-
nie przecież doświadczał zakłóceń w dostawach 
w segmencie gazu ziemnego i ropy naftowej 
będąc uzależnionym od importu tych surowców. 
Dlatego też polski interes gospodarczy powinien 
uwzględniać możliwość samodzielnego wytwa-
rzania wodoru (jako nośnika energii i paliwa)  
w oparciu w jak największym stopniu  
o krajowe zasoby i technologie. Z satysfakcją 
należy odnotować przyjęcie Polskiej strategii 
wodorowej6  w listopadzie bieżącego roku. Ten 
dokument wpisuje się w globalne, europejskie  
i krajowe działania mające na celu budowę gospo-
darki niskoemisyjnej.

Wodór można rozpatrywać co najmniej 
w trzech kategoriach: jako nośnik energii, 
czyste paliwo i surowiec przemysłowy. Wodór 
jest bardzo elastycznym i wszechstronnym 

Dlatego też wspieranie powstania 
lokalnego łańcucha technolo-
gicznego-przemysłowego, który 
jest zero- lub nisko- emisyjny  
w oparciu o wodór (produkcja, 
transport, konsumpcja) jest wysoce 
pożądane. Jest to wyzwanie na 
miarę współczesności oraz kre-
atywności i ambicji dla polskich 
przedsiębiorców.
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nośnikiem czystej energii, ponieważ może 
być wytwarzany z prawie wszystkich źródeł 
energii, może być używany w wielu zastoso-
waniach przemysłowych i technologicznych,  
a podczas spalania nie emituje CO2, a jedynie 
parę wodną jako produkt uboczny. Wodór, jako 
nośnik czystej energii, może być transporto-
wany, przechowywany i do pewnego stopnia 
nawet mieszany z obecnymi paliwami. Jest 
to kluczowa zaleta umożliwiająca osiągnięcie 
głębokiej dekarbonizacji w przystępny i konku-
rencyjny sposób w porównaniu z innymi rozwią-
zaniami branymi pod uwagę w procesie trans-
formacji energetycznej. Wodór może pomóc  
w rozwiązaniu wielu istotnych problemów  
w energetyce, np. buforowania nieciągłej 
produkcji prądu elektrycznego z OZE, bilanso-
wania sieci elektroenergetycznych i sezonowego 
magazynowania, a także dekarbonizacji szeregu 
sektorów - w tym sektorów trudnych do zredu-
kowania lub wyłączenia, np. produkcja żelaza  
i stali, niezbędna we współczesnej gospodarce, 
jest wysoce energochłonna i wyjątkowo trudna 
do dekarbonizacji. 

Jako paliwo wodór 
może być rozpatry-
wany jako wymienne 
i przenośne źródło 
zasilania (ogniwa 
wodorowe lub bezpo-
średnie spalanie wodo-
ru w komorze silnika) 
w szeroko pojętym 
transporcie, nie tylko 
drogowym ale również 
kolejowym, morskim  
a nawet powietrz-
nym. Paliwo wodo-
rowe może mieć 
zastosowanie dla 
obiektów przemy-
słowych, w tym nawet dla elektrowni czy 
elektrociepłowni, np. w Los Angeles plano-
wana jest budowa elektrowni wodorowej7  

o mocy 840MW zasilanej mieszaniną gazu 
ziemnego (70%) oraz wodoru (30%), która 
miałaby zostać uruchomiona już w 2025 roku 
zmniejszając tym samym emisję dwutlenku 

węgla o 75% w stosunku do obecnie pracującej 
instalacji węglowej. Należy odnotować, że na 
świecie podejście do zastosowania wodoru jako 
paliwa badane jest bardzo szeroko. 

Dlatego też wodór może pomóc nie tylko  
w poprawie jakości powietrza, z czym intuicyjnie 
od razu się kojarzy, ale może służyć wzmocnieniu 
bezpieczeństwa energetycznego sensu largo. 

Należy wspierać tworzenie lokalnych łańcu-
chów produkcji i konsumpcji wodoru w ramach 
regionu, województwa a nawet w obrębie lokal-

nego procesu technolo-
gicznego danej firmy.

Łańcuch wartości dla H2 
i LH2 dopiero powsta-
je, rozwijają się jego 
poszczególne i nie połą-
czone jeszcze elementy 
tj. sposoby produkcji 
(np. elektrolizery), wiel-
koskalowy transport 
morski wykorzystujący 
nowoczesne gazowce 
i terminale odbior-
cze, oraz w mniejszej 
skali lądowy transport 
modalny z wykorzysta-
niem cystern. Tworzy 

się rynek konsumpcji wodoru. Zaawansowane 
rozwiązania technologiczne stosuje już np. firma 
Kawasaki, która zaprezentowała nowoczesny 
gazowiec zdolny do transportu 40.000m3 
płynnego wodoru oraz zbudowała pierwszy na 
świecie terminal do odbioru płynnego wodoru 
Kobe LH2 Terminal (Hy touch Kobe8). Obydwa 

wymienione projekty mają służyć do transportu 
płynnego wodoru wytwarzanego w Australii na 
rynek w Japonii. Zupełnie innym przykładem 
jest oferta dla użytkowników indywidualnych  
w postaci dostępnych od dłuższego czasu pojaz-
dów zasilanych wodorem, takich jak Toyota 
Mirai9. Na ten moment jest jeszcze za wcześnie 
by mówić o dojrzałym i ukształtowanym łańcu-
chu wartości dla wodoru i nowoczesnych tech-
nologii ujarzmiających ten surowiec jako paliwo 
i nośnik energii. Możliwych jest wciąż wiele 
scenariuszy rozwojowych. 

Podsumowując, wodór jako nośnik energii oraz 
paliwo jest w obszarze olbrzymiego zaintere-
sowania na całym świecie, a w szczególności  
w Europie produkcja tzw. „zielonego” wodoru trakto-
wana jest jako idealne rozwiązanie w ramach walki 
o ochronę klimatu w procesie transformacji energe-
tycznej. Dalszy rozwój i szerokie upowszechnienie 
wodoru w dużej mierze zależeć będzie od obecnie 
kształtowanych polityk i strategii. W przypadku Polski 
mamy obecnie do czynienia z procesem tworzenia 
ram legislacyjnych i bodźców rozwojowych przy 
dopiero tworzącym się rynku nowoczesnych techno-
logii wodorowych i ich zastosowania przemysłowe-
go i indywidualnego.

Dlatego też wspieranie powstania lokalne-
go łańcucha technologicznego-przemysło-
wego, który jest zero- lub nisko- emisyjny  
w oparciu o wodór (produkcja,  transport,  
konsumpcja) jest wysoce pożądane. Jest to 
wyzwanie na miarę współczesności oraz kreatyw-
ności i ambicji dla polskich przedsiębiorców.

*Autor jest menedżerem i ekspertem od 15 lat związanym z branżą energetyczną. W latach 2009-2017 
związany z firmą Gaz-System, gdzie był odpowiedzialny za opracowanie i wdrożenie wieloletniego pro-
gramu inwestycyjnego w zakresie nowej infrastruktury gazowej w Polsce. Z partnerami z Danii i Norwegii 
negocjował biznesowe ramy projektu Baltic Pipe. Odpowiadał za rozbudowę połączeń transgranicznych  
z Litwą, Słowacją, Czechami i Ukrainą. W latach 2017-2018 pełnił funkcję Członka Zarządu  
ENTSOG European Network of Transmission System Operators for Gas w Brukseli. Od roku 2017 związany  
z Polskim LNG gdzie zajmował stanowisko Dyrektora Zarządzającego, a od 2018 roku pełnił funkcję Prezesa  
Zarządu. W tym czasie spółka znacząco poprawiła swoje wyniki w zakresie przyjęcia i rozładunku gazowców  
z całego świata, a także załadunku autocystern. Odpowiadał za przygotowanie, uruchomienie  
i realizację Programu Rozbudowy Terminalu LNG w Świnoujściu. Obecnie związany z GK PERN. Absol-
went Politechniki Warszawskiej, oraz Szkoły Głównej Handlowej. Posiada certyfikat TenStep Project  
Management nr 10147. Uczestnik High Potentials Leadership Program na Harvard Business School w USA.  
Pełny życiorys zawodowy: www.linkedin.com/in/pjakub

6  https://www.gov.pl/web/klimat/rzad-przyjal-polska-strategie-wodorowa
7  https://www.h2-international.com/2020/09/15/a-hydrogen-plant-to-fuel-los-angeles/
8  https://global.kawasaki.com/en/corp/newsroom/news/detail/?f=20201203_2378
9  https://www.toyota.pl/new-cars/mirai/

Dlatego też wodór może pomóc nie 
tylko w poprawie jakości powietrza, 
z czym intuicyjnie od razu się koja-
rzy, ale może służyć wzmocnieniu 
bezpieczeństwa energetycznego 
sensu largo. 

Należy wspierać tworzenie  lokal-
nych łańcuchów produkcji i kon-
sumpcji wodoru w ramach regionu, 
województwa a nawet w obrębie 
lokalnego procesu technologicz-
nego danej firmy.
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Rozwój transportu intermodalnego stał się fak-
tem. Polska musi wykorzystać swój potencjał 
w tym zakresie i rozpocząć planowanie równo-
miernego rozmieszczenia terminali, a co za tym 
idzie wytyczenia nowych szlaków spajających 
już obecne korytarze transportu kolejowego.

W ostatnich latach zauważalny jest stały trend 
wzrostowy transportu intermodalnego w Polsce, 
ale również w całej Europie. Szanse w rozwoju 
tej gałęzi gospodarki stają się tym większe, im 
bardziej ze strony Unii Europejskiej można liczyć 
na realne wsparcie transportu niskoemisyjnego. 

Takim niewątpliwie jest kolej, która charaktery-
zuje się 3 razy mniejszą emisją CO2 niż transport 
drogowy i 8 razy mniejszą emisją niż transport 
lotniczy. Założenia Europejskiego Zielonego 
Ładu, przyjętego przez Komisję Europejską, 
wskazują za główny cel ograniczenie emisji 

dwutlenku węgla prowadzące do neutralności 
klimatycznej naszego kontynentu w 2050 roku. 
O ile transport drogowy czy lotniczy szukają 
rozwiązań pozwalających 
na zredukowanie swojego 
śladu węglowego, o tyle 
kolej już dziś odpowiada 
tylko za 0,4 proc. emisji CO2 
w Europie. Ponadto Unia 
Europejska jasno wskazuje 
określony parametr – 75 proc. transportu lądo-
wego towarów powinno odbywać się po dro-
gach żelaznych.
 
Transport szynowy musi wykorzystać swoją 
przewagę m.in. w zakresie przewozu towarów. 
Biorąc pod uwagę usytuowanie geopolityczne 
Polski naturalne są aspiracje naszego kraju do 
tego, by być jednym z głównym hubów prze-
ładunkowych na osi wschód-zachód i północ 
południe, dlatego tak ważne pozostają inwesty-
cje w modernizację oraz rozbudowę sieci kole-
jowej w kraju, jak również tworzenie terminali 

intermodalnych, umożliwiających przeładunek 
towarów. W Polsce, według stanu na począ-
tek 2020 roku, terminali intermodalnych było 

39, co w tym czasie 
plasuję nasz kraj na  
8 pozycji w Europie.  
W Niemczech obiek-
tów jest 177, we Francji 
84, a na Węgrzech np. 
15. Wskaźnik ten nie 

powinien być w pełni zadowalający dla Polski, 
która pod względem powierzchni jest tylko o 14 
proc. mniejsza niż nasz zachodni sąsiad a liczba 
terminali jest tam niemal 4,5 razy większa.

Jak wskazuje Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych w publikacji „Kierunki Rozwoju 
Transportu Intermodalnego do 2030 r. z per-
spektywą do 2040 r.” nie tylko liczba terminali 
ma znaczenie, lecz także ich rozmieszczenie.  
W Polsce rozmieszczenie terminali jest nie-
równomierne, a niektóre umiejscowione są  
w podobnych lokalizacjach obejmujących m.in. 
województwo pomorskie, wielkopolskie, brak 

zaś takich obiektów np. w województwie święto-
krzyskim, które posiada odpowiednie zaplecze 
infrastrukturalne m.in. w Skarżysku-Kamiennej, 
miejscowości leżącej na skrzyżowaniu linii kole-
jowej nr 8 i 25, łączących kolejno Warszawę  
z Krakowem i Łódź Kaliską z Dębicą. Linie te sta-
nowią element kompleksowej Transeuropejskiej 
Sieci Transportowej (TEN-T). Ponadto linia nr 8 
jest jednym z odcinków nowego towarowego 
kolejowego korytarza transportowego RFC-11 
[Rail Freight Corridors] (Bursztynowego) spa-
jającego południowo-wschodnią Polskę ze 
Słowacją, Słowenią oraz Węgrami. Jak widać na 
poniższej mapie, wschodnia odnoga tego kory-
tarza biegnie do Budapesztu ciekawą drogą 
przez Muszynę, Koszyce i Miszkolc.

Cóż tam, panie, w polityce?

Polska intermodalną bramą Europy

Lokalne implikacje globalnych przemian

Mateusz Izydorek vel Zydorek*

Mapa terminali intermodalnych w Polsce według stanu na 31.12.2019 r.
Żródło: https://www.cupt.gov.pl/images/KRTI_10.2020_konsultacje_społeczne_dostepny.pdf

Kolej już dziś odpowiada tylko za 
0,4 proc. emisji CO2 w Europie.

Polska pod względem powierzchni 
jest tylko o 14 proc. mniejsza niż nasz 
zachodni sąsiad a liczba terminali 
jest tam niemal 4,5 raza większa.

Rozszerzenie szlaku Rail Baltica o połu-
dniową odnogę stanowiłoby bramę 
do przewozu towarów intermodalnych  
z południa Europy, mając na względzie 
ogromne znaczenie terminala zlokalizo-
wanego na Węgrzech w Budapeszcie,  
w którym koncentrują się towary  
z krajów bałkańskich, w tym również  
z tras południowych Nowego  
Jedwabnego Szlaku.
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Jak wskazuje Urząd Transportu Kolejowego  
w raporcie za 2020 r. podsumowującym trans-
port intermodalny w Polsce wzrasta zaintere-
sowanie i wielkość tranzytowych przewozów 
intermodalnych do 
Niemiec. Dane wska-
zują także na rosną-
cą rolę transportu 
do południowych 
sąsiadów: „Dane 
dotyczące m.in. 
tranzytu realizowa-
nego przez Polskę  
z Małaszewicz do Zebrzydowic wskazują, że 
pomiędzy tymi stacjami odnotowane były, 
podobnie jak w relacji z Małaszewicz do Rzepina, 
duże wzrosty wynoszące niejednokrotnie ponad 
100 proc. Realizacja tras wschód – południe to 
także możliwości wykorzystania sieci połączeń 
nie tylko do Czech, ale m.in. także Węgier, czy 
nawet Włoch”.

Korytarz ten stwarza realne szanse na dal-
szy rozwój kolejowych przewozów inter-
modalnych nie tylko w regionie, lecz także  
w Polsce, pod warunkiem powstania ter-
minala na terenie województwa święto-
krzyskiego, dlatego powinno się myśleć  
o wykorzystaniu usytuowania odpowiedniej 
infrastruktury przeładunkowej właśnie na 
terenie tego województwa. Jednak jego peł-
ny rozwojów byłby możliwy po stworzeniu 
południowej odnogi korytarza kolejowego 
Rail Baltica, łączącego Finlandię, Estonię, 
Łotwę, Litwę, Polskę i Niemcy.

Rozszerzenie szlaku Rail Baltica o południo-
wą odnogę stanowiłoby bramę do prze-
wozu towarów intermodalnych z południa 
Europy, mając na względzie ogromne znacze-

nie terminala zlokalizowanego na Węgrzech  
w Budapeszcie, w którym koncentrują się 
towary z krajów bałkańskich, w tym również 
z tras południowych Nowego Jedwabnego 

Szlaku. Byłaby to rów-
nież szansa na zacieśnie-
nie relacji gospodarczych 
z krajami Wyszechradu  
i Trójmorza, takimi jak 
Słowacja, Węgry, Rumunia 
czy Bułgaria jak również 
państwami położonymi 
dalej na tej trasie, z który-

mi Polska ma historię dobrych relacji, takimi 
jak Turcja, Gruzja, Azerbejdżan czy Kazachstan 
(z przeprawą przez Morze Kaspijskie). Taka trasa 
omija kraje niestabilne politycznie jak Białoruś, 
która ma również destabilizujący wpływ na 
cały region.Korytarz ten zapewniłby stabilność 
dostaw i alternatywę do istniejących już tras. 
Konieczne jest więc rozważenie dołączenia do 

Rail Baltica odcinka Warszawa – Budapeszt z ter-
minalem na terenie województwa świętokrzy-
skiego. Inwestycja ta stałaby się o tyle znacząca, 
o ile pozwoliłaby na wzmocnienie inicjatywy 
Trójmorza poprzez rozszerzenie sieci transportu 
towarów w Europie za pośrednictwem utwo-
rzenia nowych terminali intermodalnych, do 

których doprowadzane powinny być szlaki kole-
jowe łączące kluczowe korytarze handlowe np. 
Rail Baltica, RFC-11 (Bursztynowego). Warto przy 
tym wspomnieć, że 16 listopada br. rozpoczął się 
nabór wniosków z sektora transportu w ramach 
Instrumentu „Łącząc Europę” 2021-2027 (CEF2), 
w ramach którego przewidziano budżet 7,05 
mld EUR. O dofinansowanie ubiegać się mogą 
zarządcy infrastruktury oraz zarządcy termina-
li kolejowo-drogowych oraz innych multimo-
dalnych platform logistycznych. Jak wskazuje 
Urząd Transportu Kolejowego w ogłoszeniu  
o możliwości składania wniosków „pierwszy 
raz o tak szerokie dofinansowanie mogą ubie-
gać się terminale intermodalne, gdyż jednym  
z celów Instrumentu CEF jest zwiększenie udzia-
łu kolei w transporcie. Poziom unijnego wsparcia  
w puli ogólnej określony został na maksymal-
nie 30 proc łącznych kosztów kwalifikowalnych, 
jednak w przypadku projektów transgranicz-
nych, wspierających interoperacyjność kolei, 

nowe technologie i innowacje 
wartość ta może zostać podnie-
siona do 50 proc. Także projek-
ty dokumentacyjne mogą liczyć 
na wsparcie w wysokości do 50 
proc.” To realna szansa dla Polski 
na tworzenie nowych terminali  
w sposób równomierny, pro-
wadząc również do wytyczania 
i rozbudowywania korytarzy  
w segmencie transportu inter-
modalnego. Nie należy więc już 
stawiać pytań „czy uda się” Polsce 
wzmocnić swoją pozycję na are-
nie międzynarodowej w zakresie 
przewozu towarów, tylko „jakie 
i gdzie” należy dobudować linie 
kolejowe, by w pełni wykorzystać 
potencjał geograficzny naszego 
kraju, który znajduje się na prze-
cięciu korytarzy północ-południe  
i wschód-zachód. W tym kontekście 
należałoby rozważyć zasadność 
inwestycji w linie kolejowe łączą-
ce Województwo Świętokrzyskie, 
Skarżysko-Kamienną, Kielce, ze 
wschodnią odnogą RFC-11, bie-
gnącą z Warszawy do Budapesztu 

przez Muszynę i Koszyce.

Budowa nowych suchych 
portów przeładunkowych 
czy modernizacja już istnieją-
cych jest całkowicie zasadna  
a dobrym przykładem jest port 
w Małaszewiczach, który łączy 
zachód Europy z Azją i pre-
tenduje do bycia kluczowym 
punktem na trasie Nowego 
Jedwabnego Szlaku. W sierpniu 
br. terminal obsłużył rekordo-

wą liczbę pociągów, tj. po raz pierwszy w ciągu 
jednego dnia przejechało 18 składów. Terminal  
w Małaszewiczach osiągnął swoją mak-
symalną przepustowość już po roku od 
jego otwarcia. Dodatkowo przejście gra-
niczne Terespol-Brześć w 2020 roku 
wygenerowało 5,5 mld zł wpływających  

Mapa kolejowych korytarzy towarowych wg stanu na 2020 r. 
Źródło: RNE, http://rne.eu/rail-freight-corridors/rail-freight-corridors-general-information/

W Polsce rozmieszczenie termi-
nali jest nierównomierne, brak 
takich obiektów np. w wojewódz-
twie świętokrzyskim, które posiada 
odpowiednie zaplecze infrastruktu-
ralne m.in. w Skarżysku-Kamiennej.

Polska musi wykorzystać swoją szansę i zrewidować 
plany rozwoju szlaków towarowych, uwzględniając 
przy tym równomierne rozłożenie terminali inter-
modalnych, a co za tym idzie wytyczanie nowych 
szlaków kolejowych,  jak np. Warszawa przez Skar-
żysko-Kamienną do Budapesztu, otwierając tym 
samym nowe kierunki i zwiększenie tonażu przewo-
żonych towarów koleją.
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Jak powszechnie wiadomo w pierwszym kręgu 
piekielnym, zwanym także limbo, umieścił 
Dante plejadę najwybitniejszych poetów i filo-
zofów starożytności. Homer, Horacy, Owidiusz, 
Sokrates i Platon, a nawet wielki jego mistrz  
i przewodnik po zaświatach, Wergiliusz – pędzą 
tam co prawda pobyt „bezkatuszny”, w przeci-
wieństwie do lokatorów niższych pięter piekła, 
lecz pogrążeni są również „w tęsknocie […] próż-
nej i bezczynnej”. Nie z własnej winy, nie z braku 
zasługi, a jedynie zrządzeniem historycznej 
konieczności – żyli wszelako przed narodzinami 
Chrystusa – skazani zostali na tę nieprzydatność 
i bezczynność. 

Jest doprawdy jakaś analogia pomiędzy tym 
bolesnym symbolem a pośmiertnym „życiem” 
pisarzy w następujących po nich epokach. 
Dotyczy to w szczególności tak zwanego 
kanonu. Trudno bowiem wyobrazić sobie bar-
dziej perfidne współczesne limbo niż szkolna 
lista lektur. Niby umieszczeni na niej autorzy 
„wiodą tutaj wywyższone życie”, jednocześnie 
jednak – poprzez strywializowaną, spłaszczoną  
i przymusem narzuconą lekturę – wtrąceni zostają 
właśnie w bezproduktywność, w przestrzeń, w 
której niemożliwe staje się poważne rozważenie  
i spożytkowanie ich twórczości. Zadziwiające 
jest w tym kontekście, jak każdorazowo przy 
grzebaniu w szkolnym kanonie, osoby za ten 
proceder odpowiedzialne z uporem windują 

na listy swoich ulubionych pisarzy, jakby nie-
świadomi faktu, jaką niedźwiedzią przysługę im 
czynią.

Nie ma u nas prawdopodobnie autora bardziej 
umniejszonego wieloletnią obecnością na 
listach lektur niż Stefan Żeromski. To, co w jego 
powieściach najbardziej wartościowe – a więc 
wielość językowych rejestrów umożliwiająca 
głębokie problematyzowanie tematów, barw-
ność i niejednoznaczność bohaterów, wyso-
kiej klasy ironia i doskonały humor – zostaje w 
nauczycielsko-uczniowskiej recepcji zastąpione 
kilkoma wytartymi symbolami i postawami 
osobowymi wyjętymi jakby z umoralniającej 
czytanki. Żeromszczyzna stała się synonimem 
stylu trudnego, niezrozumiałego, niepotrzeb-
nie udziwnionego i z pewnością nienadającego 
się do współczesnej lektury. Rozdarte sosny, 
krzyki pawia, Siłaczki i Judymowie, którymi 
katowano nas w szkolnej ławie (zbytnie żywiąc 
może sympatie do wzorców pedagogicznych 
z Syzyfowych prac) – czy cokolwiek jeszcze dla 
nas znaczą?

A znaczyć mogłyby. I znaczyć powinny. Nie 
z powodu inteligenckiego snobizmu.Nie na 
zasadzie antykoniunkturalnej przekory. Ale  
w sensie najbardziej praktycznym, w najgłęb-
szym interesie nas i naszej wspólnoty. Spośród 
wielu niewykorzystanych wątków drzemiących  

w powieściach Żeromskiego, wątków „próżnych 
i bezczynnych” albo przeinaczonych za sprawą 
uproszczonego odczytania – najbardziej szkoda 
chyba mitu o szklanych domach. Mit ten, sygna-
lizowany już w Urodzie życia (1912), w pełni zaś 
rozwinięty w Przedwiośniu (1924) posłużył pisa-
rzowi do zanalizowania pierwszych lat istnienia 
II Rzeczpospolitej oraz, co z naszej perspektywy 
ważniejsze, nakreślenia idealnego i uniwersal-
nego modelu rozwojowego: wielkiego, niepod-
jętego ani wtedy, ani nigdy później projektu 
alternatywnej polskiej nowoczesności. Jest on 
jednocześnie syntezą różnych wątków, które się 
przez całą twórczość Żeromskiego przewijają – 
od roli i zadań artysty, przez ideę postępu nauko-
wego, po społeczne konsekwencje indywidual-
nych wyborów – może więc być czytany także 
jako pewna koda, zwieńczenie tej twórczości, 
wypowiedzenie ostatniego słowa w szczególnie 
ważnych dla pisarza sprawach.

Osobne studium można by poświęcić próbom 
podjęcia mitu szklanych domów w różnych 
momentach naszej XX wiecznej historii: komu-
nistyczno-endeckiej dialektyce, w jaką wpisy-
wano Przedwiośnie tuż po jego publikacji; ada-
ptacji tej powieści przez krytykę marksistowską, 
która po drugiej wojnie światowej stworzyła 
ideologiczny fundament pod realizację sztan-
darowego przedsięwzięcia socrealizmu, Nowej 
Huty; mało słyszalnym na tle wolnościowo-

Kultura i przyszłość

Wielki projekt szklanych domów

Inspiracje ze świętokrzyskiego dziedzictwa kulturowego

Kamil Suskiewicz*

z tytułu ceł i podatków od towarów. Do budże-
tu Polski, jako kraju przeładunku po wjeździe 
do UE trafia 20 proc. należności fiskalnych,  
a 80 proc. do budżetu krajów docelowych w UE. 
Kwoty te mogą rosnąć wraz z coraz większą licz-
bą przewożonych towarów.
 
Mając świadomość położenia naszego kraju 
oraz jego wszelkich walorów w zakresie wymia-
ny handlowej warto wskazać, że na dystan-
sie powyżej 300 km wciąż dominuje przewóz 
ładunków transportem drogowym. Najwyższa 
Izba Kontroli w swoim raporcie opublikowanym  
w kwietniu 2020 r. wskazuje, że w Polsce na tym 
dystansie aż 75 proc. towarów przewożonych 
jest ciężarówkami, podczas gdy średnia euro-
pejska wynosi 41 proc. Polska w perspektywie 
najbliższych niespełna 30 lat, spełniając zało-

żenia Europejskiego Zielonego Ładu, powinna 
rozwijać sieć intermodalnych przewozów kole-
jowych, co pozwoli na znaczące odciążenie dróg 
i ograniczenie śladu węglowego. 

Ponadto panująca pandemia pokazała, które 
środki transportu są najbardziej wrażliwe na waha-
nia gospodarcze. Urząd Transportu Kolejowego 
w swoim raporcie podkreśla ciągły wzrost 
przewozów intermodalnych za pośrednictwem 
kolei mimo trwającej pandemii. Porównując  
I półrocze 2020 r. w stosunku do I półrocza 
2021 r. masa ładunków wzrosła o 2 mln ton  
a praca przewozowa o 0,3 mld tonokilometrów. 
Wskaźniki pokazują, że nie jest to chwilowa 
„moda”, ale trend zwiększający znaczenie trans-
portu intermodalnego. Polska musi wykorzy-
stać swoją szansę i zrewidować plany rozwoju 

szlaków towarowych, uwzględniając przy tym 
równomierne rozłożenie terminali intermo-
dalnych, a co za tym idzie wytyczanie nowych 
szlaków kolejowych, jak np. Warszawa przez 
Skarżysko-Kamienną do Budapesztu, otwie-
rając tym samym nowe kierunki i zwiększenie 
tonażu przewożonych towarów koleją.

*Mateusz Izydorek vel Zydorek – Dyrektor 
Biura Klastra „Luxtorpeda 2.0”, CEO firmy con-
sultingowej Blue Ocean Business Consulting, 
redaktor naczelny portalu NaKolei.pl. 
Miłośnik kolei, od wielu lat związany z bran-
żą transportową, aktywnie uczestniczący  
w procesach związanych z kreowaniem 
trendów w branży a także określania strate-
gicznych działań.
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-kapitalistycznej retoryki głosom Andrzeja 
Mencwela czy środowiska lewicy patriotycznej, 
które od lat 90. konsekwentnie mówią o „trze-
ciej drodze” proponowanej przez Żeromskiego. 
Recepcja Przedwiośnia powiedziałaby nam 
niemało również o innych momentach naj-
nowszej historii Polski. Jednak jeszcze ciekaw-
sze wydaje się dziś, w Polsce A.D. 2021, obej-
rzenie siebie samych i naszej współczesności  
w tych legendarnych szklanych domach, niby  
w owym stendhalowskim źwierciadle obno-
szonym po gościńcu. Warto być może zasta-
nowić się, na ile nowoczesny mit sprzed blisko 
stu lat daje nam klucz do zrozumienia obec-
nego świata, coraz mocniej dotkniętego przez 
wielopłaszczyznowy kryzys (ekonomiczny, 
ekologiczny, migracyjny), coraz bardziej zglo-
balizowanego i jednocześnie zatomizowanego, 
podążającego, jak się zdaje, bez busoli, w  bliżej 
nieokreślonym kierunku. Czy i w jaki sposób 
opowieść Żeromskiego posłużyć nam może do 
próby ponownego wytyczenia tego kierunku, 
choćby w naszym małym, lokalnym układzie 
odniesień?

***

Na podstawowym, najbardziej dosłow-
nym poziomie scena ta jest mniej 
więcej znana. Oto Seweryn Baryka  
i jego syn Cezary po wieloletniej rozłące  
i niemal cudownym ponownym 
spotkaniu, opuściwszy Baku, 
podążają w stronę Polski. Jadą 
właśnie pociągiem z Carycyna 
(obecnego Wołgogradu) do 
Moskwy i rozmawiają o celu swo-
jej podróży. Oni dwaj, ojciec i syn. 
Syn, którego utrata wcześniej-
szego mieszczańskiego życia, 
śmierć matki i doświadczenie 
rewolucyjnych rzezi uczyniły nieco 
cynicznym i pyszałkowatym mło-
dzieńcem bez właściwości, który 
kraju przodków nie zna i, szczerze 
mówiąc, nie bardzo chce poznać. 
Ojciec, dawny carski urzędnik 
oraz były bakijski burżuj, odmie-
niony przez swą wojenną odyseję 
(„Za pobytu w kraju, na wojnie  
i w legionach do gruntu się 
zmieniłem. Jakby kto moją 
duszę na nice wywrócił.”), który 
odzyskaną miłość ojczyzny pra-
gnąłby Cezaremu przekazać. 
Odwlekając przez jakiś czas 
odpowiedź na pytanie, dlaczego 
to akurat do Polski mają jechać, jakby zbierając 
argumenty i szukając właściwego momentu,  
|w końcu opowiada Seweryn synowi historię 
o szklanych domach. Mają to być mieszka-
nia nowoczesne, wymyślone i produkowane  
w Polsce przez rzekomego krewnego Baryków 
przy użyciu siły morskiej i piasku, mieszkania 
piękne, zdrowe i tanie. Z takich domów powstają 
nowe wsie, osady i miasta.

Z olbrzymiej masy płynnej – powiada stary Baryka 
o działalności huty produkującej szklane domy – 

wyciąga gotowe belki, tafle, kliny, zworniki, odlane,  
a raczej ulane według danego architektonicz-
nego planu. Cały szklany parterowy dom, ze 
ścianami ściśle dopasowanymi z belek, które 
się składa na wieniec, a spaja w ciągu godziny, 
z podłogą, sufitem i dachem z tafel — oddaje 
nabywcy gotowe. W domach tego typu, wiej-
skich, czyli, jak się dawniej mówiło, chłopskich, 
nie ma pieców. Gorąca woda w zimie idzie 
dokoła ścian, wewnątrz belek, obiegając każdy 
pokój. Pod sufitem pracują szklane wentylatory 
normujące pożądane ciepło i wprowadzające 
do wnętrza zawsze świeże powietrze. (s. 73-74)

Taka jest dosłowna, powierzchowna zawartość 
tej opowieści. Ona też stanowiła podstawę 
do najbardziej powszechnego jej odczy-
tania. Odczytania, powiedzmy to od razu, 
raczej lekceważącego i dyskredytującego. 
Międzywojenni recenzenci nazywali pomysł 
Żeromskiego „majakami zranionej głowy” 
albo „utopijną dywersją”, Gombrowicz pisał 
w Dziennikach o „metaforze fatalnej”. Nawet  
w potocznej frazeologii współczesnej szklane 
domy oznaczają rzecz nierealną, mrzonkę, fan-
tasmagorię i jeśli w ogóle funkcjonują jakoś 
w naszej świadomości językowo-kulturowej, 
to zwykle w takim właśnie znaczeniu. Także 
Przedwiośnie Filipa Bajona, film pokazywany 
swego czasu wszystkim licealistom, umieszcza 
szklane domy w bajkowo-fantasmagorycznym 

anturażu, bardziej przypominającym krainę 
Królowej Śniegu niż wizję Seweryna. Cóż, trudno 
mieć pretensje do kultury masowej, że spłasz-
cza literackie symbole. Problem polega jednak 
na tym, że w omawianym przypadku znaczenie 
potoczne, zniekształcające czy wręcz przeciw-
stawne właściwemu sensowi opowieści o szkla-
nych domach, przez swą mocną obecność w kul-
turze zamyka drogę do znaczenia źródłowego  
i interpretacyjnych konsekwencji, jakie można 
z niego wyciągnąć. Poziomów tego uproszcze-
nia jest kilka, i każdemu z nich należałoby się 

przyjrzeć, aby wrócić do mitu szklanych domów  
w jego pełnym, pierwotnym kształcie.

Po pierwsze więc – rzekoma utopijność wizji 
starego Baryki, brak możliwości jej realizacji  
w rzeczywistości. Powiadano, że skoro Żeromski 
wieszczył „nową cywilizację” opartą na szkla-
nych domach, a do dziś, mimo wielostron-
nego rozwoju technicznego, szklana archi-
tektura nie zrewolucjonizowała ani modelu 
cywilizacji, ani nawet samego budownictwa 
– to znaczy, że pisarz już w samym zarodku 
się mylił, że wymyślił sobie coś, co nigdy nie 
miało prawa się ziścić. Tu trzeba odpowie-
dzieć dwustopniowo: najpierw w odniesieniu 
do genezy pomysłu, do jego, tak to nazwijmy,  
osadzenia w rzeczywistości; następnie zaś 
do funkcji, jaką pisarz nadał temu pomysłowi  
w kontekście całej powieści. 

Pierwszy stopień wprowadza nas w dziedzinę 
obszernej problematyki pod tytułem literatura 
a rzeczywistość, podpowiada pytania – czy 
literatura w ogóle czerpie z rzeczywistości? 
czy powinna wiernie ją odwzorowywać? jakie 
są relację między tym, co w świecie, a tym, co  
w literaturze? Aby nie utonąć w tych teoretycz-
noliterackich rozważaniach, zadowólmy się 
klasyczną konstatacją, że twórczość artystyczna 
bierze się z rzeczywistości oraz że, mówiąc za 
Arystotelesem, nie powinna jej kopiować, lecz 
musi pozostawać z nią probabilistycznej zgo-
dzie. Innymi słowy, jednym z kryteriów oceny 
opowieści o szklanych domach może być jej 
prawdopodobieństwo. Powiedzmy zatem, 
że wbrew przytoczonym powyżej sądom, 
koncepcja szklanych budowli nie była „maja-
kiem zranionej głowy”, lecz silnie obecnym, 
zwłaszcza w początkach XX wieku, prądem 
w architekturze. Historycy sztuki przywołują  
w tym kontekście ideę Glasarchitektur niemiec-
kiego myśliciela Paula Scheerbarta, realizacje  
i projekty urbanisty Brunona Tauta czy doko-
nania szkoły chicagowskiej. Wspomina się 
także słynny budynek Crystal Palace (wznie-
siony w Londynie z powodu Pierwszej Wystawy 
Światowej w 1851 roku), który – jak słusznie 
zauważa Andrzej Mencwel – jest ciekawym, 
tyleż fizycznym, co symbolicznym punktem 
odniesienia dla pomysłu Żeromskiego. Wacław 
Borowy zwracał uwagę na obecność tych idei 
również w obiegu niespecjalistycznym, przywo-
łując opublikowany w „Tygodniku Ilustrowanym” 
w 1905 roku artykuł opisujący amerykańskie 
domy ze szkła. W krwiobiegu epoki obecna 
była więc ta „szklana” modernizacyjna wizja, 
którą rodzimi artyści – między innymi z „progre-
sywnych kręgów ekspresjonistów i futurystów/
formistów”, jak pisze Hanna Grzeszczuk-Brendel 
– rozważali również w kontekście lokalnym, 
wyobrażając sobie stworzoną przy jej pomocy 
„kulturę, w której uniwersalizm i nowocze-
sność [będą] szły w parze z jej regionalizmem  
i odrębnością”. Na takim materiale rzeczywi-
stym i w takim kontekście budował swą lite-
racką wizję Żeromski. Faktem jest, że cywilizacja 
XX wieczna nie podjęła, w sensie dosłownym  
i w pełnym wymiarze, idei modernistycznych 
wielbicieli szkła. Niesprawiedliwym jednak 

Stefan Żeromski (1864-1925)
Źródło: https://hu.wikipedia.org/
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byłoby rzutowanie tego faktu na obraz stwo-
rzony przez pisarza w Przedwiośniu, tak jak 
niesprawiedliwe, naiwnie wyższościowe byłyby 
próby oceniania Boskiej komedii przez pryzmat 
na przykład tego, że do „konstrukcji” nieba użył 
Dante wzorca w postaci systemu Ptolemeusza.

Ostatecznie od genezy pomysłu ważniejszy jest 
jednak ów drugi stopień – a więc funkcja opowie-
ści Baryki o szklanych domach. Oczywiste wydaje 
się bowiem, że Żeromski nie pisał traktatu o przy-
szłości architektury i że ten „budowlany” wątek 
Przedwiośnia, chociaż mocno zakorzeniony  
w rzeczywistości – co staraliśmy się wyżej poka-
zać – i chociaż pozostaje konkretnym nośnikiem 
idei modernizacyjnej, to jednak zostaje, w swoim 
dosłownym znaczeniu, przez tę ideę przekro-
czony. Mówiąc inaczej, idea, czy jak powiedzieli-
śmy mit szklanych domów, jest czymś znacznie 
szerszym niż koncepcje szklanej architektury. 
Jest – jak podkreśla Maria Podraza-Kwiatkowska 
– przede wszystkim symbolem i jako symbol 
powinien być w pierwszej kolejności odczyty-
wany. Zatem to, co może być poddane ocenie 
– gdy zastanawiamy się nad znaczeniem i aktu-
alnością Przedwiośnia – należy do niematerial-
nych, niedosłownych składowych tego symbolu, 
do jego warstwy symbolicznej właśnie. 

Zanim jednak przyjrzymy się tym składowym, 
poświęćmy chwilę stylistycznej warstwie inte-
resującego nas fragmentu. Gdybyśmy bowiem 
opierali się jedynie o jego uproszczoną, szkolną 
lekturę moglibyśmy dojść do wniosku, że opo-
wieść Seweryna Baryki to jakaś umoralniająca 
mowa wygłoszona ex cathedra w kierunku 
krnąbrnego syna. Otóż, nic bardziej mylnego.

Wreszcie na jednym z postojów, ciągnących 
się tak długo, iż tracili nadzieję, czy kiedy 
odjazd nastąpi, leżąc przytuleni do siebie dla 
ciepła, jakby byli jednym ciałem, ojciec Baryka 
zaczął dawać odpowiedź, dlaczego mają 
do Polski podążać. W wagonie było powie-
trze tak zepsute i ciężkie, iż Seweryn był niby 
owa wieszczka grecka, której trójnóg znaj-
dował się nad szczeliną wydzielającą gazy 
odurzające. Mówił z przymkniętymi oczyma,  
w odurzeniu od trującego zaduchu wędrowców 
przemierzających równiny Rosji niezmierzonej. 
(s. 69)

Cytat powyższy, który stanowi wprowadzenie 
do właściwej opowieści o szklanych domach, 
od początku umieszcza tę opowieść w okre-
ślonej konwencji. Stary Baryka jako mitolo-
giczna Pytia, smród współpasażerów-tułaczy 
jako boskie wyziewy przynoszące natchnienie 
– to oczywiście ironiczny kostium, który daje 
czytelnikom sygnał, że wszystko, co następ-
nie zostanie powiedziane, mimo iż dotyczące 
spraw fundamentalnych, postrzegać trzeba 
jednak także z dystansem, nie całkiem na 
serio. Ten swoisty żartobliwy i autoironiczny 
ton wraca zresztą w kolejnych zdaniach,  
w dłuższych kwestiach wypowiadanych przez 
Seweryna i w krótkich wtrąceniach Cezarego. 
Bo trzeba tutaj przypomnieć, że opowieść  
o szklanych domach nie jest monologiem, 

tylko rozmową, a sposób jej prowadzenia 
ustanawia dynamikę tego fragmentu. Gdy syn 
zgłasza, nieraz nieco złośliwe, zastrzeżenia do 
zbyt niewiarygodnych elementów ojcowskiej 
opowieści („jakaś […] krucha i łatwo tłukąca się 
cywilizacja”, „Istne gablotki, do licha, nie ludz-
kie mieszkania!”), stary Baryka bierze za dobrą 
monetę te jego uwagi albo nawet je wyostrza. 
Na ironiczny przytyk o sposobie przetwórstwa 
mięsa w nowej cywilizacji, odpowiada, jesz-
cze bardziej ironicznie, że będą je prowadzić 
„specjaliści, majstrowie w tej świńskiej idei  
i idylli”. Prezentując utopię, podważa więc 
jednocześnie dogmatyczność tej utopii, czy 
też dogmatyczność utopii w ogóle, co widać 
również w dekonstrukcyjnych gestach wobec 
utopii komunistycznej, którą z całą powagą 
prezentuje Cezary.

Skoro to, coś powiedział, nie jest niegrzecznością 
– odpowiada w pewnym momencie Seweryn – 
więc eo ipso jest grzeczną uwagą. Uczymy się, 
mój mały, do starości. Ja na przykład dowiaduję 
się oto w tej chwili, jak wygląda grzeczność mło-
dych rewolucjonistów. (s. 71-72)

Stanisław Falkowski – znawca Żeromskiego, 
autor nieschematycznej książki o Przedwiośniu, 
ale również licealny nauczyciel – nazywa tę 
pedagogiczną metodę starego Baryki szcze-
pionką, za sprawą której uczy on młodego syna 
„reagować ironią, dystansem, sceptycyzmem 
na [jakiekolwiek] próby zawładnięcia własną 
duszą”. Z dalszych losów Cezarego, tych roz-
grywających się już w Polsce, wiemy, że szcze-
pionka spełniła swoją rolę, bo sceptycyzm 
wobec każdego poglądu był bodaj jedynym 
niezmiennym elementem jego postawy. Jeśli 
jednak opowieść o szklanych domach jest, jak 
chce Falkowski, baśnią, to musi zawierać ona 
również pewien element pozytywny, pewną 
naukę. Niekoniecznie wypowiedzianą wprost, 
przeciwnie, raczej ukrytą w baśniowej czy 
mitologicznej przypowieści – na co rów-
nież wskazuje przytoczony wyżej fragment  
o „wieszczce greckiej” – lecz o konkretnym ide-
owym i moralnym przesłaniu. 

W trakcie tej rozmowy Cezary kilkakrot-
nie pyta ojca, czy naprawdę widział domy 
ze szkła, tę szklaną cywilizację, którą mu 
przedstawia. Seweryn za każdym razem,  
z pełnym przekonaniem, z entuzjazmem wręcz, 
odpowiada, że widział. „Szkliłbym ci to tak  
w żywe oczy – mówi – gdybym [tam] nie był?”. 
Z tego wyznania można, jak się zdaję, wyczy-
tać podstawową funkcję opowiadanego mitu, 
baśni, przypowieści. Oczywiste jest przecież, że 
ojciec konkretnych z domów ze szkła nie widział, 
że nie był w szklanych osadach składających się 
na „całe okolice, powiaty, województwa”, że nie 
oglądał Wisły ujętej w szklane koryto. Miał jed-
nak to wszystko przed, by użyć nieśmiertelnych 
słów Szekspira, „oczami duszy swojej”, widział to 
wszystko jako pewną wizję, ideę, jako idealny cel, 
ku któremu warto podążać. I tę właśnie wizję chce 
Cezaremu przekazać. Jeśli więc mówi Żeromski  
o „szkleniu oczu” odnosi się jednocześnie do 
dwóch znaczeń tego wyrażenia: ma być to opo-

wiadanie nieprawdy, bajdurzenie, gdy myślimy  
o dosłownym sensie historii o szklanych domach, 
ale także coś więcej, coś znacznie bardziej na 
poważnie, kiedy pochylimy się nad jej głębo-
kim znaczeniem. Dzięki „przeszklonym oczom” 
Cezary ma mieć na zawsze w pamięci ideał nowej 
cywilizacji. Przez ten szklany pryzmat ma patrzyć 
na daleką od kreślonego ideału Polskę, którą  
w całej rozciągłości niedługo przyjdzie mu zobaczyć.

***

Nie jest to ideał arbitralny, mniej lub bardziej 
przypadkowa fabularna składowa wymy-
ślona przez pisarza na potrzeby Przedwiośnia. 
Przeciwnie, można powiedzieć, że cywiliza-
cja szklanych domów stanowi punkt koń-
cowy, apogeum jednej z najważniejszych 
linii tematycznych twórczości Żeromskiego, 
której początków możemy dopatrywać się 
już w Ludziach bezdomnych (1900). Chodzi tu  
o sprawę bardzo istotną dla pokolenia urodzo-
nego w okolicach powstania styczniowego, 
wychowującego się w odległych lecz żywych 
pogłosach wielkich romantycznych idei oraz 
w obliczu krzepnących na ich oczach wzorców 
pozytywistycznych – chodzi o rolę czynu jed-
nostkowego, relację między jednostką i wspól-
notą, proporcje pomiędzy ideami a działaniem  
w rzeczywistości. W przeciwieństwie do 
nieco starszych Świętochowskiego czy Prusa, 
Żeromski nigdy nie był programowym kry-
tykiem romantyzmu, a jeśli z zapałem czy-
tał Renana albo Taine’a, to równolegle do 
namiętnej lektury dzieł Mickiewicza. Zamiast 
odbrązawiać pierwszego z wieszczy, co nieco 
później będzie czynił Boy, autor Przedwiośnia 
pragnął pociągnąć dalej jego marzenie  
o słowie, które potrafi przerodzić się w czyn.  
Z romantycznych korzeni wyrośli wielcy indywi-
dualiści z powieści Żeromskiego: Piotr Rozłucki  
z Urody życia, Tomasz Judym z Ludzi 
Bezdomnych czy Ryszard Nienaski, bohater 
trylogii Walka z szatanem. Wszyscy oni, zdolni 
do wielkich zadań, niezrozumiani przez otocze-
nie – nie zadowalają się jednak moralnym zwy-
cięstwem w nadziemskich przestrzeniach, jak 
bohaterowie Słowackiego czy Krasickiego, chcą 
bowiem swoją energią przemienić rzeczywi-
stość w jej najprostszych, najbardziej podstawo-
wych wymiarach. Ale przypomnijmy sobie, jak 
kończą się te próby. Rozłucki rozbija wymyślony 
przez siebie samolot w morzu; Judym porzuca 
szczęście osobiste dla wątpliwych efektów pracy 
organicznej; Nienaski, otrzymawszy olbrzymi 
spadek, który ma mu wreszcie umożliwić wielkie 
zamiary przemysłowe i poprawę życia robotni-
ków, niespodziewanie ginie. W na pół-mitycznej 
sylwetce genialnego Baryki, lekarza i wynalazcy 
szklanych domów, daje nam Żeromski syntezę 
tych postaci, przedstawiając jednocześnie opty-
mistyczną wersję ich losów. Szkli nam oczy tą 
hagiografią geniusza, którego indywidualny 
czyn prowadzi do odrodzenia całej Polski, stwo-
rzenia nowej cywilizacji. Ma to być dopełnienie 
romantycznej idei, ma to być idea zrealizowana 
w rzeczywistości, która istotnie, a nie ironicznie 
jak pisał Słowacki, zdolna jest „zjadaczy chleba  
w aniołów przerobić”.
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Odnosząc się do owej romantycznej prowenien-
cji wielokrotnie interpretowano ideę szklanych 
domów w kategoriach polskiego mesjanizmu. 
Mówiono o spełnieniu się „mitu o Polsce zrośnię-
tej po wieku niewoli (łącząca ziemię trzech zabo-
rów Wisła o korycie uregulowanym szklanymi 
klinami)”, Polsce, która w ten sposób staje się 
odrodzicielem świata. Z pewnością nie od rzeczy 
jest dopatrywać się mesjanistycznych śladów  
w głęboko nasiąkniętym i Ewangelią, i pol-
skością dziele Żeromskiego. Wiele stron tego 
dzieła i wiele obszarów pozostałej aktywno-
ści pisarza (społecznej, politycznej) poświę-
cone zostało sprawie odzyskania utraconej  
i wytęsknionej ojczyzny – nie ma co do tego 
wątpliwości. Zdaje się jednak, że akurat tutaj, 
gdy mowa jest o szklanych domach, Polska ma 
znaczenie drugorzędne. Albo inaczej – że ma 
ona znaczenie jedynie o tyle, o ile posiada moc, 
aby stać się przyczółkiem cywilizacyjnego odro-
dzenia. „Celem nie jest Polska – zauważa Andrzej 
Mencwel – jest nim cywilizacja”. Żeromski zwraca 
tym samym uwagę na coś, co niemal sto lat 
później powinno wydawać nam się oczywiste 
– że próba wymyślenia wspólnoty oddzielonej 
od reszty świata jest nie tylko niemożliwa, ale 
również wątpliwa moralnie. Najwyższe zada-
nia człowieczeństwa nie kończą się bowiem na 
zadowolonym z siebie okrzepnięciu w swoim 
narodowym istnieniu, bez względu na to, czy 
jest się Polakiem, Rosjaninem czy kupcem  
z Baku. Owszem narodowość, tak jak lokalność, 
specyfika miejsca i przyrodniczo-społecznego 
otoczenia człowieka – odgrywa w realizacji tych 
celów niebagatelną rolę, ponieważ jest jedyną 
dostępną materią danego momentu historycz-
nego, a ewangelicznych ideałów nie da się reali-
zować w próżni. Ostatecznie pozostaje jednak 
tylko narzędziem, które głównej sprawie posłu-
żyć może zarówno dobrze jak i źle. 

Symbolizują więc szklane domy kwestię cywili-
zacyjną, projekt cywilizacyjnego odrodzenia, czy 
wręcz projekt stworzenia nowej cywilizacji; „tam 
się zaczęła nowa cywilizacja” – mówi przecież 
Seweryn Baryka. Nie jest to jednak, jak mogłoby 
się wydawać, zachęta do rewolucyjnej przemiany 
społeczeństwa, do tego sposobu budowania od 
nowa, które nowoczesne wspólnoty utożsamiły 
z wzorcami francuskiej rewolucji. Na sformuło-
wane w rewolucyjnym duchu credo Cezarego 
ojciec odpowiada bardzo stanowczo, choć – jak  
w całej tej rozmowie – wyrozumiale.

— […] Łotra w ludzkości trzeba najprzód wygubić, 
a dopiero później budować normalne życie.
— Któż to wie, kto wśród nas jest łotr, a kto spra-
wiedliwy.
— To wiadomo aż nadto dobrze. Łotra w czło-
wieku trzeba siłą wydusić, a gdy się nie  poddaje 
— zabić!
— Nie zabĳaj! Syneczku! Nie zabĳaj!
— Złe na świecie trzeba zabĳać. Zabĳamy 
padalce, żmĳe, wilki, wszy.
— Najprzód nie bardzo dobrze wiemy, co jest złe, 
a co na pewno dobre. Potem — jedyne, co z zabĳa-
nia wynika, to zbrodnia zabójstwa. Zabĳanie 
jest zgoła niepotrzebne. Szkoda na to czasu  
i zdrowia duszy ludzkiej. Wystarcza najzupełniej 

budowanie życia nowego. Budować od nowa, 
od samego początku, od gliny ziemnej i głęboko 
płynącej, ziemnej, czystej wody. (s. 81)

Biblijne nawiązania są w tym fragmencie aż 
nazbyt wyraźne. Lecz nawet bez nich, nawet 
gdybyśmy przyjrzeli się jedynie zawartości tego, 
co Seweryn przedstawia jako nową cywilizacją, 
dostrzeglibyśmy, że jest to w istocie powrót do 
czystej cywilizacji chrześcijańskiej, że chodzi  
o „odnowę” raczej, a nie budowanie „od nowa” – 
chyba, że w znaczeniu słów Apokalipsy św. Jana: 
„Patrz, oto wszystko czynię nowe” (Ap 21, 5).

Idea chrześcijańskiej wspólnoty to, znów, 
jeden z najważniejszych wątków w twórczości 
Żeromskiego. Nie dostrzegając jej istnienia ani 
w życiu społecznym, ani w kościelnej hierarchii 
z przełomu XIX i XX wieku – szukał on źródeł 
chrześcijaństwa w historii Arian (w Nawracaniu 
Judasza) albo Unitów (w Urodzie życia). To te nurty 
bowiem przechowały, zdaniem pisarza, żywe 
ewangeliczne wartości takie, jak bezwarunkowa 
miłość bliźniego, prostota i ubóstwo. W drugiej 
z przywołanych powieści kreśli Żeromski oparty  
o te ideały pogram polskiej chrześcijańskiej 
wspólnoty. Ustami księdza Wolskiego formu-
łuje jej cel nadrzędny:  „Trzeba Królestwo Boże  
w Polsce osadzić. Trzeba podnieść ręce tego ludu 
do Boga. Trzeba wskrzesić ducha bożego w tym 
rolnym tłumie”. Piotr Rozłucki i Gustaw Bezmian 
uzupełniają go o inne składowe: pokorną pracę 
i motywowane dobrocią ubóstwo, które gotowe 
jest wyzbyć się wszystkiego, aż „do ostatniej 
koszuli i do ostatniego marzenia”. W ten sposób 
określone zadania nie mają jednak w 1912 roku 
przestrzeni do realizacji (znamienne jest, że 
rozmowa pomiędzy trzema bohaterami powie-
ści odbywa się w Hampton-Court, w Anglii,  
a w zakończeniu powieści Rozłucki i Bezmian 
wpadają w ręce zaborców). W Urodzie życia 
pozostają one ciągle w sferze romantycznych 
idei. Przedwiośnie ze swoimi szklanymi domami 
staje się zaś ich konkretyzującym rozwinięciem 
w jakże odmiennej rzeczywistości niepodle-
głego kraju. 

Centralnym punktem tej urzeczywistnionej idei 
jest połączenie uniwersalizmu i jednostkowości. 
Uniwersalizmu, ponieważ, jak już powiedzieli-
śmy, chodzi o wspólną, niewykluczającą nikogo 
cywilizację chrześcijańską, w której pewne war-
tości pozostają stałe. Domy nowej technologii 
mają być osią krystalizacyjną tych wartości. 
„Kosztują niezmiernie tanio”, więc są dostępne  
i znoszą społeczne dysproporcje; co więcej do 
ich posiadania będą dążyć nawet „burżuje”, bo są 
„wygodniejsze, zdrowsze, czyściejsze, piękniej-
sze od najwyszukańszych pałaców arystokracji, 
od will bogaczów amerykańskich”. Powodują 
więc zrównanie ku górze, z siedlisk biedy, ale 
również w dół, z dziedzin przepychu; zrównanie 
niewymuszone, ale dobrowolne, dokonujące 
się przez docenienie fizycznych i duchowych 
korzyści płynących z tego ograniczenie potrzeb. 
Czy takie dobrowolne ograniczanie potrzeb jest  
w ogóle możliwe? Dziś wiemy z pewno-
ścią, że jest konieczne, bo model cywi-
lizacyjny oparty na ciągłym rozwoju 

doprowadził świat na krawędź upadku  
i trudno wyobrazić sobie, aby mógł być kon-
tynuowany. W dyskusjach nad alternatywami 
rzadko jednak pojawia się myśl, że transforma-
cję „degrowth” da się przeprowadzić za zgodą 
czy nawet aprobatą mieszkańców planety, 
zaszczepiając w nich wielkie chrześcijańskie 
idee. Znacznie częściej mówi się surowszym 
prawie, restrykcjach i karach.

Sprzeciw, zakaz, kara! – powiada Seweryn Baryka 
– Nie jest to celowe, nie jest skuteczne, a zacie-
śnione do jednego zjawiska. Tworzeniem nowych 
wartości i rozmnażaniem nowego dobra trzeba 
wyniszczać w ludziach samą zawiść i samą nie-
nawiść. Można wypracować takie warunki pracy 
i mieszkania, iż nie będzie o co się nienawidzić  
i mordować. (s. 2)

Szklane domy i budowane w ten sam spo-
sób budynki użyteczności publicznej stworzą 
„nowe miasta-ogrody, miasta-siedziby, wśród 
pól, lasów, wzgórz rozciągnięte”. Zastąpią one 
dawne miasta, „straszne zmory dawnej cywi-
lizacji”. Sprokurują zatem, znów dobrowolny, 
powrót do organizowania życia wspólnot ludz-
kich w zgodzie z życiem przyrody („drzewo 
staje się rzeczą nietykalną, świętą”). Naturalną 
konsekwencją odejścia od nowoczesności tech-
nokratycznej będzie także fakt, że „w nowej 
cywilizacji niekoniecznie będzie się pożerało 
mięso starszych naszych braci w Darwinie”.  
W tym manifeście ekologicznym i wegetariań-
skim uderza po raz kolejny brak fanatycznej 
kategoryczności, mowa jest bowiem nie o cał-
kowitej rezygnacji z jedzenia mięsa, ale o jego 
ograniczeniu, a przede wszystkim o to, że „szla-
chetnemu zwierzęciu zwraca się jego godność”. 
Nie trzeba nawet wspominać aktualności tych 
postulatów, ciągle nierealizowanych, w dobie 
nadchodzącej katastrofy klimatycznej.

Organizacja społeczna będzie implikować 
współdziałanie mieszkańców nowej cywiliza-
cji, bo wspólne będą „ogrzewalnie”, „chłodnie”, 
zasilanie w energię elektryczną, a jednostkowe 
wysiłki rolników będą mogły łączyć się w dzia-
łalność spółdzielni. Mówi się przy tym wprost  
o reformie rolnej, ale, znowu, jako o pewnej moż-
liwości nie zaś o odgórnie narzuconym procesie. 
Dostrzegał też Żeromski pokusy demiurgów 
rozmaitych  nowych cywilizacji (vide twórcy 
współczesnej nam cywilizacji technologicznej). 
Dlatego geniusz Baryka nie staje się właścicie-
lem stworzonej przez siebie huty szkła, lecz 
czyni ją „kooperatywną własnością pracowni-
ków, techników i artystów”. 

Jakkolwiek cywilizacja szklanych domów zdaje 
się być zaprzeczeniem zasad współczesnych 
kapitalistycznych społeczeństw, nieobca jest 
przecież sprawa jednostkowości i wolności.

Domy są kolorowe, zależnie od natury okolicy, 
od natchnienia artysty, ale i od upodobania 
mieszkańców. Są na tle okolic leśnych domy 
śnieżnie białe, w równinach — różowe, w pagó-
rach — jasnozielone, z odcieniem fioletu, albo 
koloru nasturcji. Domy te są najwymyślniej, naj-
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Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineralnych 
kontynuują tradycje firmy która powstała  
w roku 1874 pod nazwą Przedsiębiorstwo Kopalń 
Marmurów Kieleckich. Za trzy lata będziemy 
więc obchodzić 150-lecie obecności na rynku 
wydobycia i sprzedaży wyrobów z kamienia. 
Od pierwszych lat swego istnienia firma zaj-
mowała się eksploatacją i sprzedażą kamie-
nia zarówno z kamieniołomów własnych jak  
i dzierżawionych. Kamień pozyskiwano  
z kopalń w okolicach miejscowości: Bolechowice, 
Morawica, Szewce, Ołowianka-Miedzianka, 
Zelejowa oraz Skrzelczyce. Znaczącym zada-
niem firmy, zarówno w okresie międzywojen-
nym, jak i w pierwszych latach powojennych 
było wykonywanie galanterii „marmurowej” 
i płyt z polerowanego kamienia który zyskał 
nazwę chęcińskiego marmuru. Elewacje  
z  kamienia wykonanego przez poprzedniczkę 
ŚKSM można odnaleźć na Wawelu, w pierw-
szym budynku Giełdy Papierów Wartościowych  
w Warszawie, czy w Bibliotece Narodowej.

Również pierwsza kolumna Zygmunta była 
wykonana z kamienia wydobytego w kopal-
ni Zygmuntówka (prawdopodobnie nazwę 
te otrzymała dla upamiętnienia miejsca  
z którego pozyskano surowiec na budowę 
Kolumny Zygmunta). Kopalnia ta wchodziła  
w skład firmy której tradycje kontynuują ŚKSM. 

Po zakończeniu II wojny światowej, w 1946 
roku od poprzednich właścicieli przedsię-
biorstwo nabyło Zrzeszenie Pracowników 
Kieleckiego Przemysłu Marmurowego  
i Kamieniarskiego spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością – Fabryka Marmurów w Kielcach. 
W czerwcu 1946 roku przedsiębiorstwo zmie-
niło nazwę na Kielecki Przemysł Marmurowy  
i Budowlany – Spółka z ograniczoną odpowie-
dzialnością – Fabryka Marmurów w Kielcach. 
W okresie od 5 listopada 1949 roku do 8 marca 
1958 nad firmą trwał przymusowy zarząd pań-
stwowy ustanowiony zarządzeniem Ministra 
Przemysłu Lekkiego. Popularne Marmury 

Kieleckie zostały upaństwowione ostatecznie 
z dniem 1 lutego 1964.

Pod obecną nazwą zakłady pracują od stycz-
nia 2016 roku. W skład firmy wchodzą trzy 
kopalnie dolomitu; kopalnia Laskowa, kopal-
nia Jaźwica, kopalnia Winna koło Łagowa  
(w tzw. zagłębiu dolomitowym województwa 
Świętokrzyskiego) oraz nieczynna już kopalnia 
piasku Suków (w trakcie rekultywacji).

Pisząc o naszych kopalniach należy wspomnieć  
o najciekawszej, zapomnianej kopalni, któ-
ra znajdowała się w zachodniej części góry 
Zelejowa. Wydobywano w niej bloki skalne 
odspajane przy użyciu ręcznych narzędzi. 
Uzyskane bloki skalne transportowano do 
zakładu obróbki kamienienia mieszczącego się 
w m. Chęciny przy ulicy kieleckiej. Po pocięciu 
i wypolerowaniu otrzymywano pięknie wybar-
wione płyty o charakterystycznej barwie nazwane 
Różanką Zelejowską lub „marmurem chęcińskim. 

Z historii ŚKSM
Adam Rymut*

fantastyczniej, najbogaciej zdobione, według 
wskazań artystów i upodobań nabywców, bo 
belkę ściany i taflę dachu można w stanie jej 
płynnym zabarwić, jak się żywnie podoba. Co 
tylko bezgraniczna fantazja kolorysty może 
począć i ujrzeć w boskiej tajemnicy organu 
oka, w darze niebios, we wzroku — jaka tylko 
barwa jawi się w przepychu kwiatów na łące 
pod koniec czerwca, to wszystko, to wszystko 
ujęte w natchnieniu, sformułowane przez twór-
czą świadomość, artystyczną mądrość i akty 
pracowitej woli, zobaczysz w zewnętrznych  
i wewnętrznych kompozycjach kolorowych chat 
nowoczesnych polskich chłopów. Są to istne 
marzenia futurystyczne ucieleśnione w podat-
nym i posłusznym szklanym materiale. (s. 74-75).

Poza niezmiernie ważną użytecznością i prak-
tycznością, którymi mają odznaczać się twory 
nowej cywilizacji, jest w niej miejsce także 
na element estetyczny. Nie rozwija Żeromski 
obszerniej kwestii metafizycznego zanurzenia 
projektowanej chrześcijańskiej wspólnoty – 
dając może do zrozumienia, że wymiar ewan-
geliczny wyraża się przede wszystkim poprzez 
pracę i inne konkretne działania – wspomina 
jednak o „kościołach zakwitających na wzgó-
rzach, według marzenia i skinienia artystów,  
w formach tak pięknych, iż wobec nich zaga-
śnie i zblednie wszystko, co dotąd było”. Także 
ten wymiar mitu szklanych domów zdaje się 
wciąż niezrealizowany i niepodjęty, a współ-
czesna architektura kościołów jest na to naj-
lepszym dowodem.

***

Przyznajmy, że nieco naiwnie idylliczne  
w swym dosłownym przedstawieniu wydają 
nam się te nowe, projektowane przez 
Żeromskiego, „miasta-siedziby, wśród pól, 
lasów, wzgórz rozciągnięte”. Nawet jeśli 
pociąga nas ich urok, to dostrzegamy prze-
cież nierealność tej wizji, także na pozio-
mie niematerialnym. Nie dziwimy się może 
zatem komentatorom, którzy skłonni byli 
widzieć w szklanych domach jedynie atrak-
cyjną utopię. Gotowi jesteśmy wykrzyknąć 
za Cezarym: „Jakoś ta cała cywilizacja idzie  
u ciebie, ojcze, sposobem cokolwiek fajerwerkowym”.

Czyż jednak owa naiwność i nierealność nie 
mieści się w konwencji baśni lub mitu, zgodnie  
z którą, jak pokazaliśmy, należałoby przypo-
wieść o szklanych domach czytać? Czy zwal-
nia nas ona z poszukiwań głębszego sensu tej 
opowieści? Jeśli z takim przekonaniem odnaj-
dujemy dziś w naszej rzeczywistości społecznej 
analogie do starożytnych mitów, to czy powinni-
śmy odrzucać mit o wiele nam bliższy, osadzony  
w naszych dziejach, odnoszący się do tego, kim 
byliśmy w przeszłości?

Jednym z popularnym wśród romantyków obra-
zów było – zaczerpniętym być może z mistyki 
wschodu – przedstawianie świata widzialnego 
jako rewersu głębszej, metafizycznej rzeczywi-
stości. Słowacki pisał, że „świat jest to dywanik 
na wywrót widziany, gdzie różne nitki wyłażą  

i giną znów niby bez celu i bez potrzeby. Z tam-
tej strony są kwiaty i rysunek”. Może podob-
nie należałoby spojrzeć na osiedla szklanych 
domów. Może mają być one tylko materialnym 
odbiciem duchowej rzeczywistości, z której 
wyrastają. Prawdziwy, głębszy obraz tej rzeczy-
wistości zdaje się dość czytelny. Składa się on  
z trwałych ewangelicznych wartości: z dobroci, 
prostoty, ubóstwa, współpracy – ale także  
z odważnej, śmiałej, z miłości do człowieka zro-
dzonej duchowości. 

Lecz, powie ktoś, w naszym krajobrazie współ-
czesnym nie widać przecież tych wystających 
nitek – szklanych domów. Zapytajmy wtedy  
o duchowy wzór, który miałby je pokazać. Czy 
przez ostatnie sto lat zrobiliśmy cokolwiek, aby 
się do niego zbliżyć? I czy – wobec naszej bez-
czynności – stać nas na to, aby autorów takich 
jak Żeromski trzymać dalej „w tęsknocie próżnej 
i bezczynnej”? A spośród opowieści, które propo-
nuje nam Żeromski, czy mamy prawo, w imieniu 
swoim i przyszłych pokoleń, rezygnować właśnie  
z opowieści o szklanych domach – tego wiel-
kiego mitu cywilizacyjnej odnowy?

*Kamil Suskiewicz – z wykształcenia polonista 
i biochemik. Współtwórca i redaktor pisma 
internetowego „Suma. Pismo społeczno-kul-
turalne”. Pisze  o literaturze i polskiej prowincji. 
Zawodowo związany z branżą nieruchomości.
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Fundacja „Kaganek” została powołana przez 
Świętokrzyskie Kopalnie Surowców Mineral-
nych w celu kontynuowania i rozszerzenia 
działań charytatywnych Fundatora na rzecz 
naszego regionu. Tak jak kaganek rozświetlał nie-
gdyś mrok w kopalni, pokazując drogę i ukryte 
złoża, tak Fundacja odkrywa pokłady dobra  

i potencjału, aby pobudzić do działania i rozwoju. 
Stanowi ona jeden z elementów społecznej 
odpowiedzialności biznesu Świętokrzyskich Fun-
dacji Surowców Mineralnych, a przekazywanie 
części wypracowanego dochodu na cele spo-
łeczne jest wyrazem odpowiedzialności i troski  
o najbliższe otoczenie.

Misją Fundacji jest inspirowanie do rozwoju 
naszej lokalnej społeczności poprzez odkry-
wanie ukrytego potencjału, tworzenie wspól-
noty, wzmacnianie regionu i wspieranie osób 
potrzebujących naszej pomocy, wszędzie tam 
gdzie jest to możliwe. Działania Fundacji kon-
centrują się nie tylko na pomocy charytatywnej, 
ale w myśl efektywnego altruizmu również na 
wsparciu merytorycznym i tworzeniu prze-
strzeni do wymiany myśli, na istotne dla nas i dla 
regionu tematy.

Kontakt:  fundacja@sksmkielce.pl  |  724 660 034

O Fundacji

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest spółką 
akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 
100% udziałem Skarbu Państwa. Łączy dzia-
łalność publiczną z działalnością biznesową.

Misja ARP S.A.: Włączamy rozwój. Zmieniamy 
przemysł. ARP S.A. realizuje rządowe programy 

zwalczające skutki pandemii SARS-CoV-2, tj. 
Tarczy Antykryzysowej, dedykowanej przed-
siębiorcom dotkniętym negatywnymi skut-
kami pandemii COVID-19, oraz Polityki Nowej 
Szansy jako instrument pomocowy ofero-
wany przedsiębiorcom w celu ich ratowania 
lub restrukturyzacji.

Płytami tymi wyłożono między innymi kaplicę 
na Wawelu, Bibliotekę Narodową Pałac Biskupi  
w Kielcach, Giełdę Papierów Wartościowych, obiek-
ty sakralne i wiele innych obiektów użyteczności 
publicznej. Niektóre elementy kaplicy na Karczówce 
są wykonane z tego kamienia. Niestety kopalnia 
istniała tylko do końca lat 50 ubiegłego wieku  
i z dnia na dzień przestała istnieć co było bardzo dużym 
zaskoczeniem dla zatrudnionych pracowników. 

Nie mniej ciekawą kopalnią głównie z górni-
czego punktu widzenia była kopalnia Korzecko 
k. Chęcin, w której rozpoczęto eksploatację po 
zamknięciu kopalni Zelejowa. Odbyło się tam 
w roku 1965 prawdopodobnie jedyne strzelanie 
komorowe w tej części Polski. Technologia tego 
typu robót górniczy jest skomplikowana i obar-
czona dużym ryzykiem, polegała na wydrążeniu 
w górze Rzepka chodnika z którego  wykonano 
dwie komory. W komorach tych złożono ok. 6.5 
t materiałów wybuchowych którym był amonit 
skalny. Wejście zostało zasklepione. W wyniku zde-
tonowania MW w komorze  uzyskano ok. 80 000 
t kamienia wapiennego, który zaspokoił potrzeby 
produkcyjne na 3 zmiany przez 6 miesięcy.   

Kopalnia istniała do roku 1978, gdzie po wyko-
naniu rekultywacji wyrobiska i terenu wokół 
kopalni zastała zwrócona gminie Chęciny. 
Na  terenie wyrobiska powstało Europejskie  
Centrum Edukacji Geologicznej należące do 
Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie miłośnicy 
geologii mogą zapoznawać się dziejami i histo-
rią  naszej małej ojczyzny. 

Do większości naszych byłych już kopalń, 
Bolechowice, Morawica, Szewce, Ołowianka-
Miedzianka, Zelejowa oraz Skrzelczyce, które 
tworzyły historię i tradycje ziemi świętokrzyskiej 

poprowadzone są wspaniałe ścieżki dydaktycz-
ne na których można miło spędzać czas ucząc 
się i odpoczywając. 

W wyniku rozwoju nowego budownictwa i dróg 
stopniowo rezygnowano z obróbki kamieni  
i wytwarzania galanterii z kamienia, tak cha-
rakterystycznej dla produktów naszej firmy. 
Otwarto nowe kopalnie Kopalnia Laskowa, 
Kopalnia Winna oraz największą obecnie 
kopalnie Jaźwica, której wydobycie, sięgają-
ce 2 500 000m t/rok jest jednym z większych  
w rejonie świętokrzyskim. 

Eksploatacja regionalnych bogactw naturalnych, 
jakimi w naszym regionie są wapienie, dolomity  
i piaski, zobowiązuje nas do dbania o środowisko 
aby być jak najmniej uciążliwym sąsiadem a tak-
że aby pozostałości po zamkniętych już kopal-
niach mogły być udostępnione społeczeństwu  
w celach rekreacyjnych i edukacyjnych. 
Przykładem takiego działania może być nasza 
nieczynna kopalnia Suków gdzie przeprowa-
dzono rekultywacje w kierunku wodno-leśnym 
udostępniając społeczeństwu piękny zbiornik 
wodny w otoczeniu lasów sosnowych nad któ-
rym można odpoczywać i nie pamiętać o znacz-
nej ingerencji człowieka w środowisko naturalne. 

Wybranie odpowiedniego kierunku rekul-
tywacji, prawidłowe zaprojektowanie  
i wykonanie rekultywacji gwarantuje sukces  
i zadowolenie użytkowników. Takim przy-
kładem może być znany w całej Polsce 
amfiteatr na Kadzielni, o którym nie 
wszyscy wiedzą, że został wykonany  
w dawnym wyrobisku górniczym.  Można w nim 
zwiedzać udostępnione jaskinie, spacerować 
ścieżkami edukacyjnymi i podziwiać z tarasu 

widokowego jeziorko o kolorze szmaragdu, któ-
rego poziom wody zmienia się w zależności od 
pory roku.

Nie mniej ciekawą formą rekultywacji jest utwo-
rzenie w miejscu wyeksploatowanej kopalni 
stanowiska edukacyjnego mogącego służyć 
dzieciom i młodzieży poznawać historie ziemi. 
Kierunek edukacyjny i utworzenie na terenie 
dawnej kopalni Wietrznia Geoparku Kielce 
pozwala podziwiać zjawiska krasowe i procesy 
tektoniczne, procesy mineralizacji, które prze-
biegały przed setami milionów lat. Utworzenie 
Rezerwatu Wietrznia pozwala mieć nadzieję, że 
miejsce to będzie również odwiedzane i podzi-
wiane przez następne pokolenia.  Niewielkie 
wyrobiska górnicze takie jak  kopalnia Szewce, 
która została zamknięta w latach 60  ubiegłe-
go stulecia po odkryciu w pobliżu Jaskini Raj 
są rekultywowane po kątem przywrócenia 
terenu lokalnej społeczności, powstają tam 
boiska sportowe, miejsca spotkań lokalnej 
społeczności. Większość tych nieczynnych 
wyrobisk górniczych jest połączona ścieżkami 
edukacyjnymi, pozwalającymi zapoznać się  
z historią regionu, w którym  charakterystyczną 
cechą krajobrazu są najstarsze góry w Europie – 
Góry Świętokrzyskie.

Obecny niebywały rozwój firmy, dbanie o eko-
logie, wprowadzanie nowych rozwiązań słu-
żących poprawie środowiska, odbywa się przy 
dużym wsparciu właściciela – Agencji Rozwoju 
Przemysłu oraz załogi. 

*Adam Rymut – jest w ŚKSM nadsztygarem 
(osobą wyższego dozoru ruchu specjalności 
górniczej), pracuje w firmie od 2008 r.
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