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the bristled stubble field scratches my shoes. as i 
carry a couple of wings on my shoulders, i hardly 
ever look ahead, but i feel somewhat strange. that’s 
anxiety hidden in the surrounding landscape. tho-
ugh i run across a plain, there is something missing, 
like the whole perspective.
the field abruptly disappears from under my feet 
as though it was severed by a long knife. there is 
a large ravine underneath and lunar-like scenery in 
front of me…

The area around Konin is one of the largest open-
cast mines in Poland. There are dozens of min-
ing strips scattered within a small radius from 
the town, five of which are active lignite mines, 

which is used as fuel for electric power plant in 
Konin, Adamów, and Pątków.

I hastily spread my wings and take off the 
ground, gliding toward a large hole that is about 
50m deep. I’ve always thought of flying as climb-
ing higher above the surface of the Earth. This 
time I’m descending deep into the Earth, like an 
underground glider.

What I see begins to exceed my expectations. 
The size of the place is just breathtaking. In or-
der to get to the layer of lignite (brown coal) you 
need to remove a lot of dirt covering it. If you 
decided to build a road of the excavated brown 
coal, you could build a 1-meter thick highway to 
the Moon. As I look at the scale of this project I 
can’t help thinking about omnipresent, invisible 

słomiana szczotka ścierniska drapie moje buty. nio-
sąc skrzydło na ramionach, rzadko patrzę przed 
siebie, ale czuję się jakoś dziwnie. to niepokój 
ukryty w krajobrazie; brakuje tu czegoś, ciągłości 
perspektywy, a przecież jestem na równinie.
nagle pole pod moimi stopami urywa się, jakby od-
cięte wielkim nożem. pode mną urwisko, a przede 
mną – krajobraz księżycowy...

Okolice Konina to tereny jednej z największych 
w kraju kopalni odkrywkowych. W promieniu 
kilkudziesięciu km od miasta rozsypanych jest 
kilkanaście wyrobisk, z pięciu z nich aktualnie 
pozyskuje się węgiel brunatny, stanowiący pali-

wo dla Zespołu Elektrowni Konin, Adamów i Pąt-
nów.

Pospiesznie rozkładam skrzydło i odrywam się 
od ziemi, natychmiast kierując swój lot do prze-
ogromnej dziury o głębokości sięgającej 50 m. La-
tanie zawsze kojarzyło mi się z unoszeniem. Tym 
razem opadam. Paralotniarz podziemny.

To, co widzę zaczyna przerastać moje wyobra-
żenia. Rozmiary inwestycji są wręcz porażające. 
Aby dostać się do pokładów węgla, należy usu-
nąć ziemię zalegającą nad nim. Gdyby z całego 
przesypanego w kopalni nadkładu usypać szlak, 
to powstałaby dwupasmowa droga o grubości 1 
m, prowadząca na księżyc. Patrząc na skalę tego 
przedsięwzięcia, w jednej chwili materializuje się 
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electricity. This is the other side of the equation, 
namely, the price we have to pay for the luxury in 
which we live. It’s easy to imagine the size of the 
sanctuary at Licheń, which is about 141m high, 
with a total area of 23,000m2, but how can you 
possibly imagine half a billion tons of excavated 
brown coal? Extremely large numbers usually go 
beyond our imagination. We understand nature 
only to a limited extent.

I lower my flight and lose sight of the sur-
face from which I took off. I see a cosmic-like 
landscape, which can be used as a set for a sci-
ence fiction movie. I feel as if I was exploring an 
unknown planet. The size and diversity of the 
scenery is astounding. Purpose is mixing with 
randomness here. There are all colors of the rain-
bow present. White sand, black coal and yellow 
clay. Scarce vegetation. Gravel hills and traces 
of heavy machinery. There is a large mark in the 
coal layer left by an excavator, which looks like 
the impression of a gigantic seashell. There is 
plenty of water flowing in streams on the shin-
ny sand. An ever-lasting battle between two 
elements: water and earth. An unearthly phe-
nomenon made by man looking for his golden 
fleece, lignite.

moje wyobrażenie o wszechobecnej, ale niedo-
strzegalnej energii elektrycznej. To jest ta dru-
ga strona równania, koszt, jaki musimy ponieść 
w imię naszego dobrobytu. Łatwo sobie wyobra-
zić wielkość pobliskiego sanktuarium w Licheniu, 
wysokość 141 m, powierzchnia 23 tys. m2, ale jak 
sobie wyobrazić ponad pół miliarda ton wydo-
bytego węgla? Jednostki miary przekraczające 
dziewiątą potęgę często wykraczają poza nasze 
zdolności pojmowania. Rozumiemy naturę w bar-
dzo ograniczonym stopniu.

Obniżam lot, nie widzę już powierzchni, od któ-
rej się oderwałem. Pod moimi nogami rozciągają 
się kosmiczne krajobrazy, mogące służyć za sce-
nografię do filmów s-f. Czuję się jakbym eksplo-
rował nieznaną planetę. Wielość i różnorodność 
form krajobrazu jest oszałamiająca. Celowość 
miesza się tutaj z przypadkowością. Wszystkie 
kolory tęczy. Biały piasek, czarny węgiel, złota gli-
na. Szczątkowa roślinność. Kopce żwiru grające ze 
śladami ciężkich maszyn w kółko i krzyżyk. Ślad 
po koparce w warstwie węglowej jak gigantycz-
ny odcisk morskiej muszli. Wszechobecna woda 
płynąca uregulowanymi korytami i rozległymi 
łachami połyskującego piachu. Odwieczne pole 
walki pomiędzy dwoma żywiołami, ziemią i wodą. 
Niesamowite widowisko, tym razem wyreżyse-





I fly close to a large peak, behind which some 
large machines start to emerge like big 140m 
long and 40m high spiders, each weighing more 
than 2000 tons. They have been scooping earth 
with their 12 buckets, which are the size of a 
small room each. The excavators remove the dirt 
covering the layer of brown coal with the effi-
ciency of 4000m3/h. The output is carried to a 
stacker, which like a huge crane unloads it to fill 
large holes in the area cleared of coal.

I search for people. From this altitude it’s al-
most impossible to see anyone, but this is peo-
ple who are the doers of this gigantic work. Man 
is like a small microbe drilling a hole, which is like 
a wound in the Mother Earth. Man reaches deep 
under the crust to take what he needs to live. 
The mine has an enormous impact on the eco-
system in the area, especially on the changes to 
the structure of underground waters, which flow 
into the large pit. There are special drainage and 
water treatment systems that remove water and 
pump it into local lakes and rivers. Seventy-five 
percent is a clean deepwater, while the remain-
ing twenty-five percent is treated in special sed-
imentation tanks.

“Think globally, act locally”, Rene Dubos’s 
motto, is tangible here. How many people in the 

course of 60 years, which is the time the mine is 
in operation, have worked in this place? Thou-
sands of problems with local citizens, who have 
been expropriated. A lot of stones, clinched fists, 
and cursing. Money can compensate the materi-
al loss, but the atmosphere of the home is gone 
forever. People who can’t return to the place in 

rowane przez człowieka, poszukującego swoje-
go złotego runa − węgla brunatnego.

Przelatuję obok wielkiego cypla wykopu, 
za którym wyłaniają się potężne maszyny, jak 
wielkie 140 metrowej długości i 40 metrowej 
wysokości pająki, ważące po 2 tys. ton drążą zie-
mię kolistym zębem z dwunastoma czerpakami 
wielkości niewielkiego pokoju każdy. Koparka 
przekazuje ziemię zalegającą na złożach węgla, 
z wydajnością ponad 4 tys. m3/h, poprzez taśmo-
ciąg do zwałowarki, która niczym wielki żuraw 
rozsypuje ją w drugim końcu odkrywki, wypeł-
niając wyeksploatowany wcześniej teren.

Szukam ludzi. Z tej perspektywy praktycznie 
ich nie widać, a to oni przecież są wykonawca-
mi tej gigantycznej pracy. Człowiek jest tutaj mi-
krobem, drążącym ogromną ranę w Matce-Ziemi. 
Sięga w głąb, by wydobyć to, co jest mu potrzeb-
ne do życia. Kopalnia ma bardzo duży wpływ na 
zmianę ekosystemu w okolicy. Szczególnie na 
zmiany w strukturze wód podziemnych, które 
spływają do wykopu. Specjalne systemy odwad-
niania i oczyszczania przepompowują napływają-
cą wodę do okolicznych jezior i rzek. 75% stanowi 
czysta woda wydobywana ze studni głębino-
wych, reszta podlega oczyszczeniu w specjal-
nych osadnikach.

„Myśl globalnie, działaj lokalnie” − motto Rene 
Dubosa jest tu wprost namacalne. Ile ludzkich 
losów na przestrzeni ponad 60-ciu lat funkcjo-
nowania odkrywki było związanych z tym miej-
scem? Tysiące problemów z miejscową ludnością 
niezgadzającą się na wywłaszczenie. Kamienie 
w rękach i klątwy na ustach. Pieniądze oczywi-
ście rekompensują straty materialne, ale klimat 
rodzinnych okolic jest utracony na zawsze. Czło-
wiek, któremu odbiera się możliwość powrotu do 
miejsc, w których się wychował traci część swojej 
osobowości, staje się swoistym sierotą, pozba-
wionym możliwości powrotu nad rzeczkę z dzie-
ciństwa. Kopalnia przejęła przecież 12 tys. ha 
gruntów. Ile twardych, męskich rozmów  musiało 
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which they were born and raised lose a part of 
their personality. They become sort of orphans 
who will never be able to visit a little streak or 
tree by which they played in their childhood. The 
mine has acquired about 12,000ha of land. How 
many hard talks had to take place in here? Howe 
many difficult compromises had to be reached? 
In different social, geological, and weather con-
ditions, all that in the name of obtaining fuel to 
drive our civilization. Opencast miners are said 
to love mud, otherwise they would go insane. 
The whole procedure looks like an operation on 
a living organism. A miner like a surgeon opens a 
makes an incision, removes tissue, and stitches 
the wound, trying to leave as small a scar as pos-
sible. This is the price of progress. But there are 
also positive changes. Konin used to be a town 
with the population of 12,000 citizens, which 
has now grown to over 80,000. The presence of 
the mine was a significant factor in developing 
a better infrastructure, such as roads, sewage 
and water supply systems. Thousands of peo-

ple or even whole generations found an employ-
ment opportunity here. The former mining area 
undergoes a process, which is wisely called re-
cultivation. It is extremely expensive and com-
plicated, but effective in the end. There are new 
water reservoirs being created, new forests be-
ing planted, and airfields being built. Moreover, 
the farming in the area is more effective than in 
other places.

I fly by a cascade of layers. I look at the struc-
ture, which reminds me of a wood grain. And I 
feel the breeze of prehistory.

At the very bottom there is lignite, a com-
pressed peat formed in high temperature mil-
lions of years ago. Mediterranean climate was 
prevalent in this area at that time. Among the 
conifers, there were Sequoias, trees in the genus 
Platanus, and Oleanders. A layer of loam, which 
was transported here by the sea, is present 
above the coal. Another layer constitutes a gray 
clay (20-30m thick), which is a remnant of the 
glacier that passed through this area 180,000 



się tutaj odbyć, ile trudnych kompromisów trze-
ba było zaakceptować, aby sięgnąć po to paliwo 
napędzające naszą cywilizację, w często zmien-
nych i zaskakujących warunkach społecznych, 
geologicznych czy pogodowych. Mówi się, że 
pracownicy kopalni odkrywkowych muszą ko-
chać błoto, inaczej oszaleją. Cały zabieg przy-
pomina operację na żywym organizmie. Górnik 
jak chirurg otwiera, wycina i zaszywa ranę, po-
zostawiając jak najmniejszą bliznę. Oto cena po-
stępu. Mimo to są też pozytywne zmiany. Konin 
z 12-tysięcznego miasteczka stał się 80-tysięcz-
nym miastem z akademickim zapleczem. Dzięki 
działalności kopalni rozwinęła się sieć wodocią-
gów i dróg. Tysiące osób, a właściwie całe pokole-
nia znalazły tutaj pracę i swoje miejsce na Ziemi. 
Przywracanie terenów pokopalnianych do nor-
malnego użytku, zwane mądrze rekultywa-
cją, jest procesem skomplikowanym i drogim, 

ale przynoszącym bardzo dobre rezultaty. Na 
terenach tych powstają nowe zbiorniki wodne, 
osiedla, lasy, a nawet lotniska, a co najistotniej-
sze, z powrotem można prowadzić gospodar-
kę rolną, uzyskując lepsze efekty niż na innych 
gruntach w okolicy.

Przelatuję obok kaskadowo ułożonych tara-
sów, stanowiących piętra odkrywki. Patrzę na 
strukturę urwiska jak na słoje ściętego drzewa. 
Czuję powiew prehistorii.

Na samym dnie węgiel brunatny, czyli spraso-
wany w podwyższonej temperaturze torf sprzed 
kilkunastu milionów lat, zbierający się w płytkich, 
zapadających się zbiornikach wodnych. W tam-
tym okresie panował tutaj klimat śródziemno-
morski, obok lasów iglastych rosły tutaj sekwoje, 
platany, oleandry… Nad węglem zalega warstwa 
iłów, ta drobna substancja mineralna została tu-
taj naniesiona przez morze. Następna warstwa 
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20-50 m. grubości to szara glina, pozostałość 
po zlodowaceniu sprzed 180 tys. lat. Widać tu 
ogromne głazy magmowe i kamienne otoczaki, 
przywleczone przez lodowiec aż ze Skandyna-
wii. Następna warstwa piasku pochodzi z okre-
su ocieplenia ok. 100 tys. lat temu. Z tego okresu 
pochodzi prawie kompletny szkielet słonia le-
śnego znaleziony w odkrywce Jóźwin. Wznoszę 
się ponad poziom wykopu i dostrzegam malutki 
cmentarz na krawędzi urwiska. Czym jest czło-
wiek, jego dokonania i krótki żywot w porówna-
niu z majestatem Ziemi?

Ląduję na skoszonym polu. Składam i paku-
ję sprzęt latający do auta. Odjeżdżam – jeszcze 
jedno spojrzenie na tę ogromną wyrwę w Ziemi 
i zdaję sobie sprawę, że nie jestem już tym samym 
człowiekiem, którym byłem przed godziną.

Dariusz Bógdał

Gaja, Ziemia-Matka – wg mitologii greckiej wy-
łoniła się z chaosu, uosobienie płodności i macie-
rzyństwa, ma w swojej opiece królestwo zmarłych. 
Jedno z najstarszych bóstw, żywioł. Na krótko czło-
wiek bierze ją sobie w dzierżawę. Z niej się wyłoni-
liśmy i do niej wrócimy. „Ziemi nie otrzymaliśmy 
od naszych przodków, ale pożyczyliśmy od na-
szych dzieci” słowa Antoine de Saint-Exupéry są 
dobrze znane wszystkim górnikom...

ago. There are some large boulders, brought 
in here from Scandinavia. Another layer was 
formed in the warming period, about 100,000 
years ago. The almost complete skeleton of the 
Palaeoloxodon found at Jóźwin comes from that 
period. I ascend high into the air and see a small 
commentary by the edge of the pit. What is man, 
his achievements and short life in comparison 
with the majesty of the Earth?

I land on the stubble field. I pack my equip-
ment and put it in the car. As I leave, I give the 
large hole another look, realizing that I’m not the 
same man I was just an hour ago.

Dariusz Bógdał

Gaia, Mother Earth in Greek mythology, arose 
after Chaos. She personifies fertility and mater-
nity. She is a primordial and chthonic deity in the 
Ancient Greek pantheon and considered a Mother 
Goddess. Man was born from her and will be bu-
ried in her. “We do not inherit the earth from our 
ancestors; we borrow it from our children,” said 
Antoine de Saint-Exupery. All miners know these 
words very well…
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